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Ski kommune - Årsberetning 2017

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00093-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2017 til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:

SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Likestilling
Kvinner utgjør fortsatt den største andelen ansatte i Ski kommune, med 79,4 prosent
av totalt 2 435 fast ansatte. Fordelingen i rådmannsgruppen var tre kvinner og to
menn. Andel kvinnelige virksomhetsledere utgjorde 53 prosent, det vil si 17 kvinner
og 15 menn.
Stillingsstørrelser
Ved utgangen av 2017 var det 1 003 fast ansatte i redusert stilling i Ski kommune,
noe som tilsvarer 41 prosent av alle ansatte. Det er en liten oppgang av antall
ansatte i deltidsstilling fra 2016.
Utdanning
Gjennom kommunens sentrale stipendordning fikk 42 medarbeidere, av totalt 71
søkere, innvilget søknad om stipendmidler i 2017. Av innvilgede stipender ble 40
tildelt kvinner og to tildelt menn. Fire av de som fikk avslag fikk tilbud om å
gjennomføre kurs som ble arrangert internt og med flere ansatte som deltagere.
Kommunen har opprettet en lønnskompensasjonsordning for grunnutdanning på
deltid, hvor ansatte kan søke om å få kompensert en del av sin lønn under studier.
Det er totalt åtte plasser i ordningen og per 31.12.2017 var alle kvinner.
I 2017 fikk 44 arbeidstakere, av totalt 60 søkere, innvilget kompetansetillegg på
bakgrunn av fullført etter- eller videreutdanning, hvorav 41 var kvinner og tre var
menn. Karriereutvikling og eventuelle kompetansehevende tiltak var også et tema
under de årlige, individuelle medarbeidersamtalene.
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I tillegg deltar flere av kommunens ansatte i statlig finansierte etter- og
videreutdanningsprogram.
Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene skal sikre at Ski kommunes virksomhet skal være
tillitsskapende og preges av høy etisk standard.
De etiske retningslinjene innebærer blant annet at:
 Ansatte skal behandle tjenestebrukere, kollegaer og andre med åpenhet og
respekt og opptre med saklighet og høflighet overfor brukerne av kommunens
tjenester.
 Kommunen skal lytte til innbyggernes interesser og sikre likebehandling.
 Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger er upartiske og at de ikke
kommer i konflikt med kommunens interesser.
 Ansatte opptrer med et godt skjønn i sosiale medier.
 Ansatte og tillitsvalgte viser respekt for hverandres roller og myndighet, slik at
kommunens omdømme ikke svekkes.
 Ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke handlinger,
saksforberedelse og vedtak.
 Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at allmennheten kan gjøre
seg kjent med kommunens virksomhet. Ski kommune skal være en åpen
organisasjon, slik at opplysninger ikke må holdes tilbake av
bekvemmelighetsgrunner eller andre årsaker.
 Ansatte skal behandle all taushetsbelagt informasjon med varsomhet.
Retningslinjene slår fast at kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt å ta
opp eventuelle kritikkverdige forhold. Det er en egen prosedyre for varsling, som
beskriver behandlingen av kritikkverdige forhold. Prosedyren ble revidert og
behandlet i kommunens utvalg i 2017. Målet med denne revisjonen var å gjøre det
enklere for den som skal bruke prosedyren i å få klarhet i hva det kan varsles om,
hvordan det kan varsles, samt hvordan varslingssaker vil bli behandlet.
I den årlige HKI-undersøkelsen (medarbeiderundersøkelse) er et av punktene som
skal besvares hvorvidt Ski kommunes verdier preger arbeidet virksomheten utfører.
Resultatene fra 2017 viser at de aller fleste ansatte mener at verdiene preger
arbeidet som utføres i kommunen. Snittet av svarene er i 2017 på 3,9 av 5 mulige, en
svak positiv utvikling fra 2016 hvor snittet endte på 3,8.
Kvalitet og internkontroll
For 2017 ble det totalt meldt inn 2 256 hendelser, registrert i Kvalitetslosen som 2
552 avvik. Hendelsene fordeler seg på hovedkategoriene:
 HMS/ansatt, 752 avvik (opp fra 304 avvik i 2014) (2016: 657 avvik)
 Organisasjon/internt, 341 avvik (opp fra 165 avvik i 2014) (2016: 240 avvik)
 Tjeneste/bruker, 1 459 avvik (opp fra 870 avvik i 2014) (2016: 1 112 avvik)
Varsling
I 2017 var det ingen varslingssaker i Ski kommune.
Brukerundersøkelser
Det ble gjennomført brukerundersøkelser for følgende områder i 2017:
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Kråkstadtunet
Hjemmetjenesten
Avlastningsboligen, under virksomhet Miljøarbeidertjenesten
Foreldreundersøkelse, både kommunale og private barnehager
Foreldreundersøkelse, skole
Elevundersøkelse, skole
Foreldreundersøkelse, SFO

Sekretariatets vurdering
Befolkning
I årsberetningen for 2017 savner sekretariatet opplysninger om befolkningsutvikling i
Ski kommune i løpet av 2017. Dette er opplysninger som var med i årsberetningen
(ikke pliktig del kapittel 7) for 2016. I denne sammenheng savner sekretariatet også
en generell oppsummering av kommunens tiltak for å møte denne utviklingen
gjennom sin tjenesteproduksjon i 2017.
Sykefravær/nærvær
I årsberetningen for 2017 savner sekretariatet en samlet oversikt over
sykefravær/nærvær i Ski kommune sett i forhold til kommunens målsetning for 2017,
sammenligningstall for 2016, samt tiltak for reduksjon av sykefravær / økning av
nærvær.
Politisk virksomhet / politiske vedtak
I årsberetningen for 2017 savner sekretariatet opplysninger om politisk virksomhet i
Ski kommune. Dette er opplysninger som var med i årsberetningen (ikke pliktig del
kapittel 8) for 2016.
I denne sammenheng savner sekretariatet en status for politiske vedtak i Ski
kommunes politiske organ i 2017.
Status for saken kan som hovedregel variere mellom for eksempel følgende
kategorier: 1) effektuert, 2) videresendt til annet politisk utvalg (formannskap eller
kommunestyre), 3) offentlig ettersyn, 4) tilbakesendt til rådmann, 5) utsatt, 6) ny
behandling eller 7) under oppfølging.
Nedenfor følger en møte- og saksstatistikk for 2016 og 2017 for sentrale politiske
utvalg i Ski kommune.
Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Partssammensatt utvalg
Kommuneplanutvalget
Plan- og byggesaksutvalget
Eiendomsutvalget
Utvalg for omsorg og helse
Utvalg for teknikk og miljø
Utvalg for oppvekst og kultur

2017
Antall Antall
møter saker
10
180
12
126
7
41
7
9
9
52
7
29
8
51
9
55
8
64

2016
Antall Antall
møter saker
12
206
12
137
9
38
6
13
10
37
9
34
9
48
9
54
9
66
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Oversikten omfatter kun ordinære saker. Referatsaker (RS), orienteringssaker (OS)
eller forespørsler (FO) er ikke tatt med i opplistingen.
Sekretariatet har ikke gjennomgått status for den enkelte sak.
Avslutning
Konstituert rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og
orientere om årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets
medlemmer.
Ås, 06.05.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Ski kommune - Årsregnskap 2017

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00088-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte 14.5.18 i sak xx/18 behandlet Ski kommunes årsregnskap
for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen, datert 17.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert
17.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2017 viser et
overskudd/mindreforbruk på 0 kroner, mens netto driftsresultat er positivt med 21,7
mill. kroner.
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er
spesielt innenfor Rådmannskontor, Fellestjenester, Familiens hus,
Hjemmetjenesten, og Samhandlingsenheten at det er vesentlig merforbruk i
forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 17.4.2018, har kontrollutvalget ikke
merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2017.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Revisors beretning Ski kommune 2017, Revisjonsrapport Ski kommune 2017,
Årsberetning 2017 - Ski kommune
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre med kopi til Ski formannskap
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SAKSUTREDNING:
Hjemmel:
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum:
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner §§ 6 og 7:
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

Fakta i saken:
Driftsinntekter
I 2017 utgjorde de frie inntektene for Ski kommune 1 628,4 mill. kroner, fordelt på
663,4 mill. kroner i rammetilskudd og 959,3 mill. kroner i skatteinntekter. I tillegg
mottok kommunen 5,7 mill. kroner fra andre generelle statstilskudd.
Skatteinngangen i Ski var 6,6 prosent høyere i 2017 enn i 2016. Kommunen
budsjetterte med en økning på 1,9 prosent fra endelig skatteinngang i forhold til
regnskap 2016. Skatteinngangen ga således merinntekter på 43,3 mill. kroner.
Skattenivå per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet var på 104,8 prosent.
Rammetilskuddet ble 2,2 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Andre generelle statstilskudd ble 2,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Tilskuddene
gjelder i hovedsak kompensasjonstilskudd knyttet til omsorgsboliger og sykehjem,
samt rentekompensasjon for skolebygg.
Driftsutgifter
De fordelte midler til drift endte på et merforbruk på 39,6 mill. kroner i 2017.
Det samlede netto merforbruket for kommunen utgjøres av et merforbruk knyttet til
virksomhetenes drift på om lag 48 mill. kroner og et mindreforbruk på de
virksomhetsovergripende områdene på 8,9 mill. kroner. Kirkeformål avsluttet 2017
med et merforbruk på 0,3 mill. kroner.
Driftsresultat
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I 2017 ble driftsregnskapet avsluttet i balanse.
Netto driftsresultat endte på 21,7 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent av
driftsinntektene. Dette er et noe svakere resultat enn for 2016, som ble på 1,8
prosent.
Fondsavsetninger
Disposisjonsfondet utgjorde 8,2 prosent av kommunens driftsinntekter for 2017, som
tilsvarer i overkant av 197 mill. kroner. Dette er også noe lavere enn i 2016 da det
endte på 8,4 prosent.
Investeringer
Investeringsregnskap 2017 viser at det er gjennomført investeringer i anleggsmidler
for om lag 550 mill. kroner inklusive merverdiavgift. Regnskapet er avsluttet med full
finansiering.
Fremdriften i investeringsprosjektene har vært vesentlig lavere enn forventet.
Regnskapet viser om lag 282 mill. kroner lavere enn budsjettert nivå for 2017.
Kommunen videreformidler startlån fra Husbanken til kommunens innbyggere, og i
2017 ble det lånt ut 111,8 mill. kroner. Dette er historisk høyt og kan blant annet
knyttes til at kommunen jobber aktivt med å få vanskeligstilte på boligmarkedet inn i
egen eiet bolig. Økt pågang på startlån, krav om fullfinansiering samt økte
boligpriser, førte til ekstra høy utbetaling i 2017.
Gjeld
Kommunens samlede gjeld består av både kortsiktig- og langsiktig gjeld,
pensjonsforpliktelser og startlån. I 2017 var samlet gjeld på 6 313 mill. kroner, en
gjeldsøkning på 11,2 prosent fra foregående år.
Ski sin høye gjeldsvekst skyldes at kommunen har foretatt store investeringer og
oppgraderinger i 2017 for blant annet å møte forventet befolkningsvekst.
Langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser, utgjorde 3 471,9 mill. kroner. Fra
2016 til 2017 er dette en økning på om lag 14,9 prosent, som tilsvarer 450,4 mill.
kroner.
For å dempe renteutgiftene noe har rådmannen innbetalt ubrukte lånemidler på
161,7 mill. kroner på gjeld med flytende lån i 2017.
Egenkapital
Kommunens egenkapital økte med 312,5 mill. kroner fra 2016 til 2017. Gjeldsgraden
uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital og forteller hvor mange kroner det er i
gjeld per krone egenkapital. For Ski ble gjeldsgraden redusert fra 4,73 prosent i 2016
til 4,17 prosent i 2017. Redusert gjeldsgrad er positivt og innebærer et styrket
økonomisk handlingsrom for kommunen, i den grad eiendelene kan realiseres.
Uavhengig revisors beretning
Follo Distriktsrevisjon IKS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 17.4.18
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Revisjonsrapport pr 31.12.17
Follo Distriktsrevisjon IKS har i revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 17.april 2018
påpekt følgende forhold:
1. Investeringsbudsjett
Investeringsregnskapet 2017 for Ski kommune avviker i vesentlig grad fra regulert
investeringsbudsjett.
Revisjonen anbefaler at Ski kommune budsjetterer i samsvar med forskrift om
årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) sine krav, herunder at
investeringsbudsjettet gjøres ettårig og realistisk, samt at alle vedtatte reguleringer
innarbeides i regulert budsjett.
2. Ikke-korrigerte feil
Revisjonen ønsker å belyse nærmere ikke-korrigert feilinformasjon som har
resultateffekt utover kr 500 000. Påviste feil er vurdert i samsvar med ISA 450.



Påløpte renter fra 2016 på kr 3 877 821 er ikke tilbakeført i 2017, dvs. at
beløpet pr. 31.12.2017 er bokført som kortsiktig gjeld. Konsekvensen for
regnskapet er at det er bokført et for lavt resultat.
Ski kommune har krevd kr 42 408 000 i refusjon for ressurskrevende tjenester
for 2017, mens det er avsatt kr 41 100 000. Avviket utgjør kr 1 308 000.
Konsekvensen for regnskapet er at det er bokført for lav inntekt.

Kjente ikke-korrigert feil er kommunisert med økonomisjef og regnskapssjef og inntatt
i fullstendighetserklæringen fra Ski kommune.
Avslutning
Konstituert rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte
og orientere om årsregnskapet samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og revisjonsrapporten pr 31.12.17, samt
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 06.05.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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ÅRSBERETNING
2017

… på sporet til fremtiden …

1
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Bilder:
Bilder ved administrasjonen i Ski kommune

Trykk:
Ski kommune, Hustrykkeriet
9.4.2018
2
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Til tjeneste.
I Ski kommune er det høy aktivitet hver dag, hele året. Jeg ønsker å takke alle våre 2200 ansatte for
den flotte innsatsen som gjøres for kommunens innbyggere.
2017 har vært et aktivt år for Ski kommune, både administrativt og politisk. I kommunestyret har vi
behandlet 180 saker. Barnehage, skole, pleie og omsorg, kultur, vann og avløp, barnevern og
byutvikling, idrettsanlegg og mye mer – viktige saker til det beste for kommunens innbyggere.
Vi har fokus på klima og miljø, og har ambisiøse mål for Ski kommune. Klima- og energiplanen følges
opp og vi innførte støtteordninger for utfasing av oljefyrer, innkjøp av el-sykler og etablering av
ladepunkter for el-biler. Kommunen vil i egen virksomhet styrke arbeidet med miljøsertifisering,
kildesortering, bruk av nullutslippsbiler og klimavennlige menyer. I 2017 var det flere miljøsertifiserte
virksomheter og vi jobber for å følge opp fremover.
Kommunereformen var en viktig sak i 2017. Ski kommune samarbeider med Oppegård kommune om
å bygge Nordre Follo kommune. Vi ansatte administrasjonssjef som leder det administrative arbeidet
med å finne de gode løsningene inn til vår nye kommune. Arbeidet har kommet godt i gang og vi
opplever stort engasjement blant ansatte for å delta med sin kompetanse inn i arbeidet. Vi er opptatt
av bred involvering, både blant de ansatte og våre innbyggere. Vi inviterte ansatte, barn, unge,
næringslivet og øvrige innbyggere til ulike medvirkningsarenaer, mange deltok og vi fikk verdifulle
innspill til det videre arbeidet. Et arbeid som fortsetter inn i 2018.
Jeg har stor tro på at Nordre Follo blir en kommune med gode tjenester for innbyggerne, der de bor.
Og at Nordre Follo markerer seg som en sterk aktør i samfunnsutviklingen i Norge.
Vi har fokus på å løfte oppvekstsektoren gjennom å styrke bemanningen i barnehager og skoler. Vi
bygger og utvider skolebygg og ruster oss for en fremtid med enda flere barnefamilier i kommunen.
Vår målsetning om at Ski skal bli landets beste oppvekstkommune jobber vi for.
«God forebyggende helse hele livet», et arbeid vi styrket i 2017. Å legge til rette for god
forebyggende helse hele livet er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Et tjenestetilbud som
setter forebyggende fokus på innbyggernes helse er prioritert. Innen pleie og omsorg styrket vi
satsingen på tjenester som gis i hjemmet. For ytterligere å legge til rette for trygghet for
hjemmeboende innførte vi gratis tilbud om trygghetsalarm.
Ski kommune skal være en god kommune, for de som jobber her og for våre innbyggere som lever
her. I 2017 styrket vi arbeidet og jeg ser frem til å følge opp arbeidet videre.
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Innledning
Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten. Resultatene og aktiviteten må ses i
forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplanen, samt i budsjett og handlingsplanen.
Årsberetningen avleveres i henhold til krav i Kommunelovens § 48 nr. 5.
I løpet av 2017 ble det besluttet at Ski kommune fra 1.1.2020 blir en del av Nordre Follo kommune.
Det konkrete arbeidet med forberedelsene har tatt form, og fellesnemda har etablert prosjektet,
samt tilsatt administrativ leder for den nye kommunen. Å etablere en ny kommune er et omfattende
arbeid, hvor alle tidligere vedtak må erstattes av nye, for at Nordre Follo skal kunne tilby
morgendagens tjenester. Kommunene vil måtte prioritere ressursbruken spesielt stramt i denne
perioden. Årsberetningen er et eksempel på det. For 2017 er den begrenset i omfang til å dekke kun
den lovpliktige rapporteringen. På den måten er tidsbruk fristilt for arbeid med Nordre Follo.
Befolkningsveksten i 2017 har vært på 0,6 prosent. Dette er lavere enn veksten for landet, og under
halvparten av den prosentvise veksten for Akershus. En kraftig befolkningsvekst, som tidligere
prognoser har spådd vil komme i god tid før etablering av dobbeltspor fra Oslo, lar vente på seg.
Ny overføringsledning for kommunens avløp, som er en av flere viktige premisser for vekst, forventes
åpnet i 2021. Ski følger i så måte den nasjonale trenden med beskjeden vekst, blant annet som følge
av lavere arbeidsinnvandring enn for få år siden.
Investeringene som skal gjøre Ski sentrum klar for fortetting er godt i gang; både arbeidet med ny
barnehage i Eikeliveien og kapasitetsutvidelse av Hebekk skole. Ved Finstad skole er kapasiteten økt
midlertidig.
Sent i 2017 ble det gjort klart for overtakelse av lokalene til Ski sykehus. Kommunen har anskaffet
lokalene, og de ledige delene av lokalene vil etter rehabilitering kunne brukes til flere formål innen
helse- og velferdstjenester. Dagens aktivitet i bygget vil fortsatt gå videre, med leieavtaler med
kommunen. Solbakken borettslag, hvor kommunen har stått for utbygging av botilbud for
funksjonshemmede, åpnet i 2017. Brukerne eier selv boligene, og kommunens tjenester gis fra egen
base i borettslaget.
Kommunen har over flere år hatt fokus på kontinuerlig effektiviserings- og omstillingsarbeid, og
kravet til omstilling i virksomhetenes drift har vært stort også i 2017. Omstillingsarbeidet er svært
krevende, men kommunen har lykkes i å holde regnskapsmessig balanse. Dog er det likevel verdt å
merke seg at kommunen innenfor enkelte områder har store endringer i brukergruppene.
Ved innføring av samhandlingsreformen i 2014 fikk kommunen tidligere ansvar for pasienter som har
vært til behandling ved sykehus. Trenden med at disse utskrivningsklare pasientene innebærer mer
ressurskrevende oppfølging i kommunen, er ytterligere forsterket gjennom 2017. Dette har ført til
merforbruk innen velferdsområdet, og ses særlig innen hjemmetjenestene. Det har også vært
nødvendig å kjøpe plasser i et større omfang enn budsjettert. I tillegg opplever kommunen kraftig
økning i antall meldinger til, og tiltak i regi av, barnevernet. Disse forholdene, med tilhørende
merforbruk i tjenestene, endte i hovedsak som rapportert gjennom året. At det likevel ble oppnådd
balanse i regnskapet skyldes i hovedsak høyere totale skatte- og rammeoverføringer enn opprinnelig
forutsatt, og meravkastning på pensjonsreserver.
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Netto driftsresultat, som er et uttrykk for driftsoverskudd som kan brukes til fremtidige formål, endte
på 0,9 prosent. Dette er lavere enn anbefalingen som ligger på mellom 1,8 til 3 prosent over tid.
Driftsresultatet var i budsjettet vedtatt disponert til å erstatte låneopptak, og det ble overført
25,4 mill. kroner til dette formålet.

Ski 23. mars 2018
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1 Driftsregnskap
Kapitlet omtaler Ski kommunes driftsregnskap for 2017 og historiske utviklingstrekk ved kommunens
økonomi.

1.1

Økonomisk oversikt

Figur 1 Økonomisk oversikt drift, alle tall i 1 000 kroner

I 2017 ble driftsregnskapet avsluttet i balanse.
Netto driftsresultat endte på 21,7 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er
et noe svakere resultat enn for 2016, som ble på 1,8 prosent. Disposisjonsfondet utgjorde
8,2 prosent av kommunens driftsinntekter for 2017, som tilsvarer i overkant av 197 mill. kroner.
Dette er også noe lavere enn i 2016 da det endte på 8,4 prosent.
Kommunens skatteinntekter endte høyere enn budsjettert i 2017. Veksten fra året før er som
erfaringstall, men høyere enn forutsetningene for kommunesektoren.
Tilførsel av midler for effekt av lønnsoppgjøret utgjorde de største endringene i virksomhetenes
budsjettrammer i 2017.
Ved regnskapsavslutningen trådte Kommunelovens strykningsregler i kraft og medførte at overføring
mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet ble redusert med 3,2 mill. kroner i forhold til
kommunestyrets opprinnelige vedtak.
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1.2

Frie disponible inntekter

Frie inntekter er midler kommunen fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende
lover og regler. De frie inntektene utgjør den største andelen av driftsinntektene og består i all
hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd.
I 2017 utgjorde de frie inntektene for Ski kommune 1 628,4 mill. kroner, fordelt på 663,4 mill. kroner
i rammetilskudd og 959,3 mill. kroner i skatteinntekter. I tillegg mottok kommunen 5,7 mill. kroner
fra andre generelle statstilskudd.
Sammenlignet med 2016 har den samlede nasjonale veksten i kommunenes skatteinngang økt med
4,5 prosent i 2017. Skatteveksten i 2017 har sammenheng med ekstraordinært uttak av utbytter som
følge av skattereformen. Merskatteveksten i 2017 i forhold til 2016 må ses som ekstraordinære
inntekter, og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.
Skatteinngangen i Ski var 6,6 prosent høyere i 2017 enn i 2016. Kommunen budsjetterte med en
økning på 1,9 prosent fra endelig skatteinngang i forhold til regnskap 2016. Skatteinngangen ga
således merinntekter på 43,3 mill. kroner. Skattenivå per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet
var på 104,8 prosent.
Rammetilskuddet ble 2,2 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Andre generelle statstilskudd ble 2,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Tilskuddene gjelder i
hovedsak kompensasjonstilskudd knyttet til omsorgsboliger og sykehjem, samt rentekompensasjon
for skolebygg.

1.3

Netto finansinntekter/-utgifter

Revidert budsjett for 2017 viser 127,7 mill. kroner i netto finansinntekter/-utgifter. Regnskapet viser
et samlet merforbruk for området på 1,9 mill. kroner. Renter og avdrag knyttet til låneopptak utgjør
en økende del av kommunens driftsutgifter og stiger i takt med kommunens økende lånebeholdning.
Kommunens samlede renteinntekter og utbytte endte 2,7 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Innskuddsrenten, som følger 3 mnd. NIBOR med et fast påslag, ble om lag 0,1 prosent lavere enn
budsjettert. At det likevel ble høyere inntekter skyldes noe høyere likviditet enn forutsatt, samt
utbetaling av utbytte fra Westgaarden AS med 1,5 mill. kroner.
For 2017 endte renteutgiftene for kommunens ordinære lån, inklusive startlån, på et samlet
merforbruk tilsvarende 4,4 mill. kroner i forhold til budsjett. En viktig årsak til avviket var behovet for
å øke volumet på lån med lengre rentebindingstid. Lengre bindinger har i 2017 hatt en høyere pris og
dette bidro til at kommunens snittrente endte på 1,73 prosent, som var høyere enn budsjettmålet på
1,60 prosent. Økt volum på lån med lengre rentebinding er forankret i kommunens Reglement for
finans- og gjeldsforvaltning, og bidrar til å dempe kommunens kortsiktige risiko ved oppgang i
rentemarkedet.
Avdragsutgiftene ble om lag 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Avdragsutgiftene er et resultat
av lån tatt opp tidligere år og bestemmes derved av gjeld per 31.12.2016. Rådmannen har ved
regnskapsføring av avdrag lagt til grunn Reglement for finans- og gjeldsforvaltnings premiss om
30 års nedbetalingstid, som er innenfor kommunelovens bestemmelser.
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1.4

Netto avsetninger

Her omtales virksomhetsovergripende poster knyttet til avsetning til og bruk av fond. I tillegg
omtales avsetninger til og bruk av fond på virksomhetsnivå i henhold til kommunestyrets vedtak,
samt avsetninger til og bruk av øremerkede midler.
Økonomisk oversikt 2017 viser regulert budsjett på 7,6 mill. kroner i netto bruk av fond. Regnskapet
samsvarer med regulert budsjett.
Samlet oversikt over kommunens fond vises i årsregnskapsdokumentet for 2017.

1.4.1

Ubundne driftsfond, overordnede avsetninger og bruk, samt disponering av tidligere års
mindreforbruk
Det ble avsatt om lag 39,4 mill. kroner til ubundne driftsfond. Det vises til følgende vedtak:


KST 103/17 Disponering årsresultat 2016; 35,5 mill. kroner, ble disponert i 2017 slik:
- Avsetning til eget fond for Kommunereformarbeid, 15 mill. kroner.
- Avsetning til Økonomiplanfond 16,2 mill. kroner.
- Avsetning til Økonomiplanfond 4,3 mill. kroner, som er brukt til følgende spesifikke tiltak:
o Kompenserende tiltak for utemiljøet i forbindelse med byggeprosessen ved Finstad
skole, 1 mill. kroner. Midlene planlegges benyttet i 2018.
o Innkjøp av boder som kan disponeres av frivillige lag og foreninger på Øvre Torg,
0,1 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.
o Rydding av kommunens lysløyper, 0,1 mill. kroner. Midlene ble ikke brukt i 2017.
o Tilskudd til Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobane. I henhold til vedtak
ble kr 30 801 overført til foreningen.
o Oppgradering uteområder på Vevelstadåsen og Bøleråsen skoler, 1,5 mill. kroner.
Midlene planlegges benyttet i 2018.
o Oppstartsbevilgning for gratis trygghetsalarmer, 0,4 mill. kroner. Midlene ble
overført virksomhet Hjemmetjenesten og ble benyttet til formålet i 2017.
o Mobil scene disponert av Ski musikkråd, 0,1 mill. kroner. Midlene ble overført til Ski
musikkråd og ble benyttet til formålet i 2017.
o Oppgradering av toalettet ved Siggerud gård, kr 50 000. Midlene ble benyttet til
formålet i 2017.
o Oppgradering av sansehagen ved Langhus bo og servicesenter, kr 30 000. Midlene
planlegges benyttet i 2018.
o Nærmiljøtiltak etter innspill fra innbyggere, Nabolagsmillionen, 1 mill. kroner. Etter
søknad fra innbyggere ble det innvilget og utbetalt kr 45 000 til Granly Boligsameie
og kr 36 000 til Frisbeegolfrunde.



KST 105/17 Budsjettjustering per 1. tertial 2017; 1 mill. kroner, ble avsatt på eget fond for
Lønnsmidler omplassering i henhold til vedtak.



KST 205/16 Rådmannens forslag til BHP 2017-2020; 2,9 mill. kroner ble avsatt til
Økonomiplanfond i henhold til vedtak.
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Det ble i tillegg brukt om lag 11,7 mill. kroner fra ubundne driftsfond. Det vises til følgende vedtak:


KST 205/16 Rådmannens forslag til BHP 2017-2020; 3,8 mill. kroner er benyttet til
Strukturmidler, samt at 6,5 mill. kroner er brukt overordnet fra Økonomiplanfond.
I tillegg er 0,7 mill. kroner benyttet til utredning av Ski torg, til Bylivsprosjekter og 0,5 mill.
kroner er brukt til Design- og funksjonsplan.



KST 133/17 Budsjettjustering per 2. tertial 2017; 0,2 mill. kroner ble brukt fra fond for
Naturmangfoldtiltak til bekjempelse av fremmede arter.

Virksomhetenes bruk av ubundne driftsfond i henhold til kommunestyrets vedtak
Bruk av avsetninger i henhold til kommunestyrevedtak i 2017 utgjøres hovedsakelig av:


KST 27/17 Foreløpig disponering årsresultat 2016:
- Dekning (1:1) av IKT-verktøy i skolen i 2017, 4,6 mill. kroner. Prosjektet er igangsatt, og
midler overføres fra fond når prosjektet er ferdigstilt. Planlagt ferdigstillelse i 2019.
- Fuglekasser som reirplass, 0,1 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.
- TV-signaler til sykehjem, 0,56 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.
- Benker og bord for plassering i naturen, 0,25 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.
- El-bysykkelordning, inntil 1,2 mill. kroner. Prosjektet er igangsatt, og midler overføres fra
fond når prosjektet er ferdigstilt.
- Utbedring toaletter og garderober Ski barne- og ungdomsskole, 0,5 mill. kroner. Midlene
ble benyttet i 2017.
- Trimapparat i Waldemarhøyparken, 0,3 mill. kroner. Prosjektet planlegges gjennomført i
2018.
- Ski Liv, fristilling av parkeringsareal, 0,56 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.
- Utbedring HMS Rådhusteateret, 1,3 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.
- Nytt vant Ski ishall, 0,5 mill. kroner. Midlene ble benyttet i 2017.



KST 34/12 Oppreisning barnevernssaker:
- Det ble i 2017 utbetalt 1,05 mill. kroner til oppreisingsordning for personer som har vært
utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernet.



KST 62/17 og 133/17 Dugnadsfond:
- I henhold til vedtak ble det avsatt 0,25 mill. kroner øremerket til opprydding av ulovlige
hageavfallsdeponier for bekjempelse av brunsnegl og andre fremmede arter. Det ble
benyttet kr 50 000 av disse midlene i 2017.
- I tillegg ble det utbetalt 0,1 mill. kroner fra fondet i 2017 som støtte til Fritidsklubben i
Kråkstad, Ski historielag, Ski kunstforening, Ski skytterlag og Kråkstad skytterlag.



KST 81/17 og 133/17 Alternativ til vold i Follo:
- Det ble i 2017 vedtatt å finansiere Ski kommunes andel av oppstart av Alternativ til vold i
Follo med 0,35 mill. kroner fra Økonomiplanfond. Midlene ble overført virksomhet
Samhandlingsenheten og ble benyttet til formålet i 2017.



KST 93/14 og 94/14 Tiltak innen NAV Ski:
- Prosjektet Muligheten ble i 2014 vedtatt finansiert ved bruk av fond med totalt 6 mill.
kroner. I 2017 ble resterende 1,5 mill. kroner benyttet.
- Prosjektet STYRK ble i 2014 vedtatt finansiert ved bruk av fond med totalt 1,9 mill.
kroner. I 2017 ble det benyttet 0,6 mill. kroner. Det gjenstår 0,4 mill. kroner av
finansieringen til dette formålet.
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KST 168/15 Velferdsteknologi og helhetlig pasientforløp:
- Prosjektet Fra delt til helt med tre delprosjekter ble vedtatt finansiert med 1,6 mill.
kroner fra Økonomiplanfond. I 2016 ble det brukt 0,5 mill. kroner og i 2017 ble det brukt
0,9 mill. kroner. Gjenstående 0,2 mill. kroner planlegges benyttet i 2018. Midlene
benyttes hovedsakelig til avlønning av prosjektleder som er ansatt for to år.

1.4.2 Bundne driftsfond, overordnede avsetninger og bruk
Det ble avsatt 0,2 mill. kroner til bundne driftsfond.


KST 62/17 og 133/17 Bekjempelsesplan for fremmede arter;
- Det ble bevilget 0,2 mill. kroner til formålet. Midlene ble avsatt på fond for
Naturmangfoldtiltak i henhold til vedtak.

Virksomhetenes øremerkede midler
De bundne fondene skiller seg fra ubundne fond ved at midlene er mottatt fra eksterne, de er ofte
regulert gjennom lover og forskrifter og er øremerket et spesifikt rapporteringspliktig formål.
Midlene kan derfor ikke disponeres av kommunestyret.
Bundne driftsfond består hovedsakelig av øremerkede tilskudd og selvkostfond, i tillegg til gaver.
 Øremerkede tilskudd som ikke benyttes fullt ut inneværende år til sitt tiltenkte formål må
avsettes til et bundet fond inntil midlene skal benyttes.
 Selvkostfond består av midler som tilhører innbyggerne, og i hovedsak skal fondet utjevnes
over en periode på fem år. Se for øvrig note 13 Selvkostområder i årsregnskapsdokumentet.
Per 31.12.2017 har Ski kommune 93 mill. kroner i bundne driftsfond. Av dette utgjør selvkostfond
20,6 mill. kroner.
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1.5

Til fordeling drift

Virksomhetenes endelige driftsregnskap for 2017 sammenlignet med opprinnelig budsjett, regulert
budsjett, avvik og regnskap 2016, fremgår av tabellen.
Virksomhet
100 Rådmannskontor
101 Økonomi
102 Fellestjenester
103 IKT
105 HR (personal)
Nettverk Stab/støtte
200 Pedagogisk virksomhet
210 Ski skole
211 Hebekk skole
212 Finstad skole
213 Langhus skole
214 Vevelstadåsen skole
215 Siggerud skole
216 Kråkstad skole
217 Bøleråsen skole
218 Ski ungdomsskole
219 Haugjordet ungdomsskole
250 Felles grunnskole
291 FBU
300 Barnehage
460 Familiens hus
Nettverk Oppvekst
401 Finstadtunet
402 LBS
403 Solborg
411 Kråkstadtunet
412 Botjenester
421 Hjemmetjenesten
422 Miljøarbeidertjenesten
431 Dagsentre
442 NAV
451 Samhandlingsenheten
Nettverk Velferd
602 Plan/bygg/geodata
603 Eiendom
605 Kommunalteknikk
606 Kommunalteknikk annet
611 Kultur og fritid
Nettverk Samfunn
701 Lønnsoppgjør
702 Pensjon
703 Tilskudd interkommunale
704 Tilskudd Empo
705 Seniortiltak
709 Virksomhetsovergripende
800 Kirkeformål
Virks. overgr. inkl. kirkeformål

Regnskap
2017
13 738
7 090
29 101
17 460
21 599
88 987
127 517
32 581
33 777
30 909
26 705
27 476
28 704
32 067
27 514
38 596
37 046
153 903
80 332
677 128
74 984
39 032
95 421
18 671
58 487
77 279
64 418
20 116
44 242
65 778
558 429
11 162
85 643
-14 938
23 573
29 176
134 616
155
-49 104
54 402
2 711
-178
13 780
21 767

Regulert
budsj. 2017
7 290
6 497
25 771
19 478
20 162
79 198
127 673
31 630
32 443
30 432
26 386
26 975
27 835
30 932
27 544
37 690
36 840
415
160 538
71 440
668 773
73 565
36 976
100 061
18 892
56 709
69 779
66 608
20 276
42 764
57 708
543 339
13 442
85 693
-27 327
20 052
27 874
119 734
-1 274
-36 697
53 320
2 457
200
-1 164
13 448
30 290

Opprinnelig
budsj. 2017
5 103
6 175
24 560
19 272
21 721
76 830
133 211
29 350
28 825
28 578
23 076
26 189
27 001
28 840
24 690
32 361
36 842
4 976
-1
162 272
69 257
655 466
71 244
36 527
94 618
16 634
49 663
65 031
63 960
26 597
42 269
56 903
523 445
12 976
79 883
-27 892
18 687
26 405
110 059
23 980
-24 697
54 579
2 457
200
-1 164
13 448
68 803

Avvik i
kroner
-6 448
-592
-3 330
2 018
-1 437
-9 789
156
-951
-1 334
-477
-319
-501
-869
-1 135
30
-906
-206
415
6 634
-8 892
-8 355
-1 419
-2 056
4 641
221
-1 779
-7 500
2 189
160
-1 477
-8 071
-15 090
2 280
50
-12 389
-3 521
-1 302
-14 882
-1 429
12 407
-1 082
-254
200
-986
-332
8 523

Regnskap
2016
14 146
8 221
25 601
15 977
20 763
84 708
124 350
31 616
26 918
30 007
25 658
26 231
28 560
30 499
26 703
35 904
36 849
149 253
71 051
643 600
75 193
37 849
91 459
18 731
44 332
66 192
65 175
23 294
42 098
57 628
521 950
9 879
77 148
-20 028
22 052
34 810
123 861
57
-42 176
48 370
2 301
1 002
13 906
23 460

Fordelt til drift

1 480 926

1 441 334

1 434 603

-39 592

1 397 579

Figur 2 Fordelt til drift for alle virksomheter, alle tall i 1 000 kroner
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De fordelte midler til drift endte på et merforbruk på 39,6 mill. kroner i 2017.
Det samlede netto merforbruket for kommunen utgjøres av et merforbruk knyttet til virksomhetenes
drift på om lag 48 mill. kroner og et mindreforbruk på de virksomhetsovergripende områdene på
8,9 mill. kroner. Kirkeformål avsluttet 2017 med et merforbruk på 0,3 mill. kroner.

1.6

Økonomisk rapportering drift, fra virksomhetene

Virksomhetene har i sin økonomirapportering for 2017 beskrevet egne økonomiske resultater.
Merforbruket er blant annet knyttet til økte eller uforutsette behov i tjenesteytingen. Kommunen har
hatt stram økonomistyring med det mål å oppnå samlet regnskapsbalanse, uten å redusere på
tjenestenivå- eller kvalitet.

1.6.1 Stab/støtte
Kommunalområde Stab/støtte hadde til sammen et netto merforbruk på 9,7 mill. kroner.
Et merforbruk på 6,4 mill. kroner fremkommer under rådmannskontoret. Forventning om besparelse
i henhold til vedtak på til sammen 8,1 mill. kroner lot seg ikke innfri. Innsparingskravene gjaldt
generell reduksjon av stab- og støttefunksjoner på om lag 2,5 mill. kroner fra tidligere år, samt nytt
vedtak om redusert konsulentbruk på 4 mill. kroner. Disse innsparingstiltakene forble ufordelt. I
tillegg ble innsparing tilsvarende 1,6 mill. kroner knyttet til økt nærvær ikke innfridd. Merinntekter
knyttet til utleie av areal ved ambulansestasjon, samt vakanse i stillinger gjennom året, reduserte
merforbruket.
Økonomi endte på et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Tilrettelegging av selvbetjeningsløsninger innen
parkering, samt finansiering av omskiltinger knyttet til innføring av ny parkeringsforskrift, har bidratt
til merforbruket. Tjenesten prioriterer selvbetjente digitale løsninger, og økt tid til
håndhevingsvirksomhet. Kommunens innbyggere tar i bruk flere digitale tjenester, og andelen som
bruker avtalegiro og elektronisk faktura er økende. Antall papirfakturaer ble i 2017 redusert med om
lag 4 000. Dette er viktig for å sikre kostnadseffektive tjenester, men gir samtidig en nedgang i
inntekter fra fakturagebyr.
Fellestjenester har hatt et merforbruk på om lag 3,3 mill. kroner. Merforbruket knyttes til blant annet
høyere lisensutgifter enn forutsatt, og utgifter i forbindelse med oppgradering av saks- og
arkivsystemet (ESA) samt behov for innleie av arbeidskraft i driftskritiske funksjoner. Høy aktivitet i
kommunen har gitt stor pågang for innkjøpsavdelingen som har måttet leie inn ekstra ressurser.
IKT endte med et mindreforbruk på om lag 2 mill. kroner. Avviket skyldes dreining av aktivitet inn
mot IKT Follo og deres kunder. Dette har ført til en høyere inntekt enn budsjettert.
HR hadde et merforbruk på 1,4 mill. kroner som hovedsakelig kan knyttes opp mot stipendordning og
grunnutdanning til ansatte. Ordningen har tidligere år blitt finansiert ved bruk av fondsavsetninger.

1.6.2 Oppvekst
Kommunalområde Oppvekst hadde til sammen et netto merforbruk på 8,4 mill. kroner.
Pedagogisk virksomhet og Bøleråsen skole avsluttet året med budsjettbalanse.
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Pedagogisk virksomhet fikk, som følge av ny statlig ordning i henhold til Barnehageloven § 19g, økte
utgifter til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Det er de siste årene innført nye ordninger
for redusert brukerbetaling i barnehage; søskenmoderasjon, inntektsgradert brukerbetaling og gratis
kjernetid. Inntektsreduksjonen som følge av de nye ordningene ble større enn forventet.
Av merforbruket kan om lag 6,1 mill. kroner knyttes til skolene. Skolene erfarer at
tilretteleggingstiltak i forhold til enkeltelever eller elevgrupper er krevende å gjennomføre innenfor
gjeldende budsjettrammer. Dette gjelder tiltak for elever med ulike særskilte behov, eller elever som
opplever et utrygt skolemiljø. Skolen må sette inn tiltak overfor disse elevene og for elever som
skaper et utrygt skolemiljø. Nedbemanning i SFO til vedtatt bemanningsnorm tar noe tid og er
krevende å gjennomføre da antall elever i SFO varierer i løpet av skoleåret.
Kommunale barnehager har et mindreforbruk på om lag 6,6 mill. kroner. Mindreforbruket er høyt på
grunn av ledig kapasitet totalt sett i kommunale barnehager.
Familiens hus har et merforbruk på nærmere 8,9 mill. kroner. Merforbruket kan hovedsakelig knyttes
til barnevern. Barnevernet opplever flere meldinger enn tidligere og derav naturligvis også flere
undersøkelser og tiltak. I 2017 fikk barneverntjenesten nærmere 40 prosent flere meldinger enn året
før. I tillegg opplever tjenesten en sterk økning i utgifter til barn plassert i fosterhjem, men også i de
statlige tiltakene. Kommunen har flere barn i tiltak til hjemmeboende barn, og tiltakene er mer
omfattende enn tidligere. Familiens hus mottok høyere refusjon knyttet til enslige mindreårige
flyktninger enn først antatt, noe som gjør at merforbruket til virksomheten ble lavere enn rapportert
gjennom året.

1.6.3 Velferd
Kommunalområde Velferd hadde til sammen et netto merforbruk på 14,9 mill. kroner.
Økningen i antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for kommunale tjenester har
fortsatt. Dette merkes ved sykehjemmene som må ta i bruk midlertidige løsninger for å dekke
behovet for plasser. Pasienter som utskrives fra sykehus er markant dårligere enn for noen år tilbake.
I tillegg er det en økning i behov for tjenester for hjemmeboende som ikke har vært innlagt ved
sykehus.
Økningen i vedtakstimer har vært spesielt merkbart for hjemmetjenesten, som har et merforbruk på
7,5 mill. kroner. Vedtakstimer i hjemmetjenesten økte med åtte prosent i løpet av året 2017.
Finstadtunet endte med et merforbruk på 1,4 mill. kroner. Sykehjemmet har i perioder måttet drifte
flere av trygghetsplassene som sykehjemsplasser. Dette medførte høyere kostnader, både til lønn og
andre utgiftsposter som medisinske forbruksvarer og utstyr, samt lavere inntekter.
Langhus bo- og servicesenter hadde et merforbruk på 2,1 mill. kroner. Det har vært en økning i
pasienter i livets siste fase ved mottaksavdelingen. God omsorg og lindring i livets siste fase krever
god fagkompetanse og økt bemanning. Pasientene som overflyttes fra A-hus er sykere enn tidligere,
og har behov for høy sykepleiefaglig kompetanse.
Solborg bo- og aktiviseringssenter endte med et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner. Dette skyldes i
stor grad forsinket oppstart av ny avdeling, samt tilskudd fra Helsedirektoratet for drift av dagsenter,
som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Ressursteam kom i gang i løpet av året. Tiltaket hadde et
mindreforbruk som følge av senere oppstart enn planlagt.
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Kråkstadtunet omsorgsboliger og Dagsentre ble driftet omlag i balanse, med et lite mindreforbruk på
0,2 mill. kroner for hver av virksomhetene.
Botjenester hadde et merforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak utfordringer med å
budsjettere nyoppstartede avdelinger i forhold til behov.
Miljøarbeidertjenesten har hatt en økning i tjenesten Personlig assistanse. Grunnet høyere
refusjoner enn budsjettert endte virksomheten med et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner.
Flere av virksomhetene har et stort sykefravær, og det jobbes aktivt med å få dette redusert. I tillegg
har det vært flere ansatte i svangerskapspermisjon.
Det er fortsatt et stort behov for kjøp av forsterket botilbud til innbyggerne, da kommunen ikke selv
har tilstrekkelige botilbud til personer med spesielle utfordringer. Statlige refusjoner dekker ikke de
reelle merutgiftene til ressurskrevende brukere. Det er derfor et større merforbruk på kjøp av
plasser. Dette er hovedårsaken til merforbruket på om lag 8 mill. kroner ved Samhandlingsenheten.
Det har vært en betydelig økning i økonomisk sosialhjelp som førte til merforbruk på området på
5 mill. kroner. Dette utgjøres i hovedsak av økte boutgifter som husleie, strøm og eksternt kjøp av
midlertidig botilbud. Kommunen bosatte et større antall flyktninger enn budsjettert. Dette førte til et
merforbruk på introduksjonsordningen på om lag 2,1 mill. kroner. Et høyt antall
familiegjenforeninger samt en ikke budsjettert etterbetaling av integreringstilskudd for 2016 ga NAV
en ekstrainntekt på 5,6 mill. kroner. Til sammen resulterte dette i et merforbruk for NAV på 1,5 mill.
kroner.

1.6.4 Samfunn
Kommunalområde Samfunn hadde til sammen et netto merforbruk på 14 mill. kroner.
Plan, bygg og geodata endte med et mindreforbruk på 3,9 mill. kroner. Vikarer ble ikke innleid ved
permisjon og vakant stilling ble holdt ubesatt i seks måneder. Hovedårsaken til mindreforbruket var
imidlertid bruk av selvkostfond, i henhold til selvkostregnskapet. Se for øvrig note 13
Selvkostområder i årsregnskapsdokumentet.
Eiendom gikk i balanse ved årsslutt.
Kommunalteknikk endte med et merforbruk på 16,6 mill. kroner. Område for vei, idrett og park: Det
planlagte deponiet på Gran ble ikke realisert, ref. KST 47/17. Dette medførte både reduserte
inntekter og urealiserte innsparinger. Brøyting ble dyrere enn forutsatt. Lange perioder med
temperaturer rundt null forårsaket mye is på veiene, og krevde et intensivt veivedlikehold. Dette, i
tillegg til spyling og tømming av sluk, gjorde at veibudsjettet endte med et merforbruk. Merforbruk
for område idrett skyldes økte strøm- og fjernvarmeutgifter. Område for selvkosttjenester: Kostnader
til innkjøp av vann ble lavere enn budsjettert, samtidig ble inntektene fra tilknytningsgebyrer høyere
enn forventet. Det har vært økt aktivitet på vannområdet innen lekkasjetetting og rehabilitering. Til
sammen bidro dette til et mindreforbruk for vannområdet, og fondsavsetningen ble derfor høyere
enn budsjettert. Økte kostnader til avløpsrensing, til tross for at avløpsområdet fikk høyere
gebyrinntekter enn forventet, bidro til et merforbruk. Både renovasjonstjenesten, som utføres av
Follo Ren IKS, og brann og feiertjenesten, som utføres av Follo Brannvesen IKS, avsluttet 2017 med
kun små avvik. For alle selvkostområder er fondsreguleringer foretatt i henhold til
selvkostregnskapet. Se for øvrig note 13 Selvkostområder i årsregnskapsdokumentet.
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Kultur og fritid endte med et merforbruk på 1,3 mill. kroner. Hovedsakelig kan dette knyttes til
mindreinntekter på grunn av ombygging av Rådhusteateret, samt at badet på Dagbo var stengt hele
2017. I tillegg medførte periodiseringsendring for billettinntekter ved Rådhusteateret til at om lag
0,7 mill. kroner skyves over til 2018, når arrangementene faktisk gjennomføres.

1.6.5 Virksomhetsovergripende
Virksomhetsovergripende poster viser netto mindreforbruk på 8,8 mill. kroner. Postene omfatter
hovedsakelig utgifter til lønnsoppgjør og pensjon, samt tilskudd til interkommunale samarbeid.
Lønnsoppgjør og pensjon
Samlede utgifter til lønnsoppgjør og pensjon viste netto mindreforbruk på 10,9 mill. kroner.
Kompensasjon for lønnsoppgjør 2017 gikk til å dekke utgifter til sentrale tillegg, vedtatt utsatt fra
hovedoppgjøret 2016 til mellomoppgjør 2017, samt til tillegg og endring i variabellønnskostnader.
Merforbruk til lønnsoppgjør på 1,4 mill. kroner skyldes forskyvning av virkningsdato for utbetaling av
sentrale og lokale tillegg, overgang fra privat til kommunalt renhold samt merutgifter til
kompensasjon for økning av variabel lønn.
Pensjonspostene viste et samlet netto mindreforbruk på 12,4 mill. kroner.
Kommunens premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik endte på netto 12,8 mill.
kroner lavere enn budsjettert.
Tilskudd til interkommunale selskap/samarbeid
I interkommunale samarbeid der kommunen er deltaker endte utgiftene på 117,8 mill. kroner.
Av disse kan 41,2 mill. kroner henføres til interkommunale selskap/samarbeid innenfor
selvkostområdet og 23,2 mill. kroner gjelder tilskudd til Follo Brannvesen IKS som inngår i virksomhet
Kommunalteknikk sin ramme. Øvrige interkommunale selskap/samarbeid hadde utgifter tilsvarende
53,4 mill. kroner og et samlet netto merforbruk på 1,2 mill. kroner. I dette beløpet ligger
hovedsakelig merutgifter til Follo Lokalmedisinske senter på 1,2 mill. kroner og til Follo
Kvalifiseringssenter på 3,4 mill. kroner. Tilskudd til Skatteoppkreveren i Follo endte på 0,8 mill.
kroner i mindreforbruk, og overføring av tilskudd til Follo barne- og ungdomsskole ble 2,1 mill. kroner
lavere enn budsjettert.
Virksomhetsovergripende
Netto merforbruk på virksomhetsovergripende utgjør om lag 0,9 mill. kroner.
Virksomhetsovergripende avvik kan knyttes til:
 Inntekter fra viderefakturering til andre kommuner, herunder merverdiutgifter i forbindelse
med investeringsprosjekter, 1,2 mill. kroner.
 Tilbakeføring av tapsavsetning på kundefordringer fra 2016, 3,8 mill. kroner.
 Tilbakeføring/utgiftsføring av for høy avsetning av refusjon til enslige mindreårige flyktninger
i 2016, 4,8 mill. kroner.

1.6.6 Kirkeformål
Årsresultatet viste et samlet merforbruk på 0,3 mill. kroner som skyldes at årets utbetalinger i form
av tilskudd til tros- og livssynssamfunn ble høyere enn budsjettert. Område kirkeformål omfatter
tilskudd til Ski kirkelige fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn.
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2 Investeringsregnskap
Kapitlet omtaler Ski kommunes investeringsregnskap for 2017 og historiske utviklingstrekk ved
kommunens økonomi.

2.1

Økonomisk oversikt

I 2017 ble investeringsregnskapet avsluttet i balanse.

Figur 3 Økonomisk oversikt investering, alle tall i 1 000 kroner og inkl. mva.

Investeringsregnskap 2017 viser at det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for om lag
550 mill. kroner inklusive merverdiavgift. Regnskapet er avsluttet med full finansiering.

2.2

Finansieringsbehov

Fremdriften i investeringsprosjektene har vært vesentlig lavere enn forventet. Regnskapet viser om
lag 282 mill. kroner lavere enn budsjettert nivå for 2017.
Kommunen videreformidler startlån fra Husbanken til kommunens innbyggere, og i 2017 ble det lånt
ut 111,8 mill. kroner. Dette er historisk høyt og kan blant annet knyttes til at kommunen jobber aktivt
med å få vanskeligstilte på boligmarkedet inn i egen eiet bolig. Økt pågang på startlån, krav om
fullfinansiering samt økte boligpriser, førte til ekstra høy utbetaling i 2017.
Kjøp av aksjer og andeler gjelder i sin helhet egenkapitaltilskudd til KLP på 5 mill. kroner. Dette er en
årlig forpliktelse som følger pensjonsordningen til KLP.
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Ekstraordinære avdrag på ordinære lån, samt ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån, føres i
investeringsregnskapet. Det ble innbetalt til sammen 47,5 mill. kroner for startlånsordningen til
Husbanken. Av dette utgjorde ekstraordinære avdrag 34,3 mill. kroner, inklusive bruk av tidligere
avsatte midler. Det har ikke vært ekstraordinære avdrag på ordinære lån. Innbetaling av 161,7 mill.
kroner av ubrukte lånemidler, som omtalt i finansrapporteringen, skal ikke føres i
investeringsregnskapet.
Det ble avsatt 6,6 mill. kroner i 2017 til investeringsfond knyttet til ekstraordinær innløsning av
startlån fra innbyggerne, innbetaling fra Ski Eiendomsinvest i forbindelse med nedgraving av
høyspentledning, samt kompenserende tiltak for utemiljøet i forbindelse med byggeprosessen ved
Finstad, Vevelstadåsen og Bøleråsen skoler.

2.3

Ekstern finansiering

Kommunens investeringer finansieres hovedsakelig ved bruk av lånemidler. I 2017 var lånebehovet til
Ski kommune, justert for salg av anleggsmidler med mer, på om lag 350 mill. kroner inkl. startlån.
Dette er om lag 50 mill. kroner lavere enn i 2016.
Netto lånegjeld er brutto lånegjeld justert for utlån og ubrukte lånemidler, og beløper seg til 2 636,4
mill. kroner. Ski kommune prioriterer å nedbetale lån med høyest rentebetingelser, noe som har
bidratt til at de fleste Husbanklånene med flytende rente er innfridd de senere år.
 Brutto lånegjeld omfatter alle lån, både ordinære lån i Kommunalbanken og i Husbanken
samt startlån, sett bort i fra pensjonsforpliktelser og kortsiktig gjeld. Dette er kommunens
rentebærende gjeld. Langsiktig brutto lånegjeld økte i 2017 til 3 471,9 mill. kroner fra
3 021,5 mill. kroner i 2016, en økning på 14,9 prosent. Til sammenligning har den
gjennomsnittlige økningen per år vært på 8,4 prosent de siste fem årene.
 Utlån og ubrukte lånemidler på tilsammen 835,5 mill. kroner gjelder startlån til innbyggerne,
sosiale lån, samt ubrukte lånemidler. De ubrukte lånemidlene beløper seg til 420 mill. kroner.
Ubrukte lånemidler ved regnskapsavslutningen tilbakebetales fortløpende, og i 2017
tilbakebetalte kommunen 161 mill. kroner.
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken satser i stor grad på
boligvirkemidler som startlån, bostøtte og boligtilskudd, og kommunen har utnyttet disse
ordningene godt. Høye utbetalinger av startlån, boligtilskudd og bostøtte gjenspeiler dette.
Ski kommune er deltaker i Husbankens By- og tettstedsprogram, og her spiller bruk av
startlån en viktig rolle. Det har ikke vært tap på startlånsordningen i 2017.
 Selvfinansierende investeringer utgjør om lag 15 prosent av revidert budsjett for 2017, og
postene utgjør om lag tilsvarende av kommunens gjeld. Finansieringen av disse
investeringene gjøres ikke særskilt for hvert anlegg, men inngår i kommunens samlede
finansiering av investeringene.
Det er solgt tomter og kommunale boliger for totalt om lag 190 mill. kroner i 2017. Dette er et høyt
tall sammenlignet med de siste tre årene. Salg av eiendommer og tomter i 2017 gjelder:
 Selvaag Skullerud AS, 141 mill. kroner
 Sportomten AS, 27 mill. kroner
 Solbakken borettslag, inklusive tomt, 17,7 mill. kroner
 Regnbuen næringseiendom, 3,8 mill. kroner
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Ski kommune mottok totalt 20,7 mill. kroner i tilskudd i 2017. Av dette utgjorde:
 11 mill. kroner i investeringstilskudd knyttet til Solbakken borettslag.
 5,6 mill. kroner knyttet til Møllerenga fra Miljødirektoratet.
 1,3 mill. kroner knyttet til trafikksikringsmidler fra Statens vegvesen.
 2,7 mill. kroner til kjøp av utleieboliger fra Husbanken. Tilskuddet varierer mellom
20-40 prosent avhengig av hva slags type bolig kommunen kjøper.
Ski kommune budsjetterer ikke med spillemidler da utbetalingsåret som oftest er ukjent, og kan være
flere år etter at investeringsprosjektet er avsluttet. Kommunen har mottatt tilsagn på følgende
spillemidler i 2017, men dette er ikke kommet til utbetaling:
 1 mill. kroner; Siggerud idrettspark, kunstgress 7’er.
 0,614 + 0,586 mill. kroner; Ski idrettspark, kunstisflate, fra 2016.
 0,3 mill. kroner; Langhus skatepark.
 0,3mill. kroner; Skotbu skole- og barnehage, ballbinge.
Kompensert merverdiavgift fra investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet og henger
sammen med nivået på investeringsutgiftene.
Mottatte avdrag på utlån gjaldt hovedsakelig startlån og beløp seg til 44,9 mill. kroner, herunder
34,6 mill. kroner i mottatte ekstraordinære avdrag og 10,3 mill. kroner i ordinære avdrag.
Posten andre inntekter gjelder refusjoner fra stat, kommuner og private, på tilsammen 1,2 mill.
kroner.

2.4

Intern finansiering

Strykningsreglene trådte i kraft og medførte at overføring mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet ble redusert med 3,2 mill. kroner i forhold til kommunestyrets opprinnelige
vedtak.
Bruk av avsetninger er belastet kommunens investeringsfond med 7,8 mill. kroner, herunder:
 Ubundne investeringsfond med 6,9 mill. kroner, som er inntektsført ulike
investeringsprosjekter i henhold til vedtak.
 Bundne investeringsfond med 0,9 mill. kroner til ekstraordinær innbetaling av startlån.

2.5

Økonomisk rapportering investeringer, fra virksomhetene

Kommentarene i kapitlet nedenfor er angitt netto for investeringsprosjektene, og er derfor i tråd
med kommunestyrets vedtatte prosjektrammer. Forskriftsrapport 2B i regnskapet stiller andre krav
til summeringsnivå, og tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare. Forskjellen er
hovedsakelig knyttet til merverdiavgiftskompensasjon.
Ski kommunes opprinnelige investeringsbudsjett beløp seg til om lag 1 794,4 mill. kroner eksklusive
merverdiavgift i fireårsperioden 2017-2020. Årsbudsjett 2017 ble oppjustert fra 517,3 mill. kroner til
644,6 mill. kroner eksklusiv merverdiavgift gjennom året, mens regnskapet endte på 433,3 mill.
kroner.
Til tross for at det kun er brukt 67,2 prosent av årsbudsjettet på investeringsområdet, holdes det et
høyt tempo i virksomhetene på investeringssiden, både i småprosjekter og i de store flerårlige
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byggeprosjektene. Det utføres oppgraderinger av både kommunale bygg og ikke minst foretas det
store utskiftninger på vei og VA-områdene.
Samlet oversikt over alle vedtatte investeringsprosjekter i 2017 finnes i årsregnskapet. Her omtales
kun et utvalg av de største, samt de med vesentlige budsjettavvik for året. Det betyr at avvik også
kan innebære forskyvninger mellom årene i prosjektperioden.
71000 IKT-investeringer
Mindreforbruk på 3,3 mill. kroner. Formålet med prosjektet er ny IKT-infrastruktur samt
implementering av IKT-strategi. Prosjektet har et mindreforbruk som kan begrunnes i manglende
fremdrift i arbeidet med felles IKT-plattform for Nordre Follo kommune.
75003 Solborg 1956-bygget
Merforbruk på 2,5 mill. kroner. Det blir et ressurssenter for demens i første etasje, samt at andre
etasje er oppgradert. Avviket skyldes det nye heisbygget. Eksisterende bygg har sunket og
stabiliserende tiltak måtte iverksettes under eksisterende bygg og under nytt tilbygg, for heis.
Eksisterende takkonstruksjon ved tilbygg måtte bygges om med tanke på brannsikring.
75011 Hebekk skole, rehabilitering
Merforbruk på 2,5 mill. kroner. Skolens kapasitet er økt fra to til tre-parallell. Avvik skyldes
periodisering.
75045 Eikeliveien fortau
Mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Prosjektets formål er bygging av fortau langs Eikeliveien, grunnet
bygging av barnehage innerst i Eikeliveien. Prosjektet har hatt forsinket fremdrift grunnet behov for
revisjon av beskrivelse.
75054 Rådhuskvartalet
Merforbruk på 29,5 mill. kroner. Prosjektet er utvidet etter myndighetskrav om full ventilering av
teatersal, foaje og nytt sprinkelanlegg er etablert. Avviket skyldes periodisering av opprinnelig
prosjektbevilgning, samt oppgradering og universell utforming av foaje i rådhusteateret.
75064 Solbakken borettslag
Mindreforbruk på 28,2 mill. kroner. Solbakken borettslag inneholder åtte boliger for ungdommer
med nedsatt funksjonsevne, areal for miljøpersonell samt fellesareal for beboerne. Ski kommune har
bygget boligene, som deretter ble solgt til beboerne. Inntektene fra salget samt tilskudd fra
Husbanken ble høyere enn prosjektkostnadene, og overskuddet skal tilbakebetales til kjøperne.
75070 Kjøp og salg av utleieboliger
Mindreforbruk på 18,9 mill. kroner. Kjøp og salg av boliger organiseres under Boligforvaltningen.
Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold, samt renter og avdrag betjenes av husleieinntektene. I
2017 ble det innkjøpt seks boliger. Raskt stigende boligpriser og aktiv bruk av startlån gjorde at ikke
alle videreførte midler fra 2016 ble benyttet i 2017.
75075 Kommunale boliger, oppgradering
Mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. Det er fortløpende behov for generell oppgradering av de
kommunale boligene i henhold til HMS krav. Avviket skyldes i all hovedsak forsinkelser i
oppgraderingsarbeidet, dette som følge av at boliger har vært i bruk lenger enn planlagt samt
forsinkelser knyttet til enkelte rammeavtalepartnere.
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75081 Dagbo, takomtekking
Merforbruk på 5,2 mill. kroner. Det var behov for omfattende rehabilitering av større deler av
bygget. Avvik skyldes brannsikring av bygget, samt nødvendig oppgradering av badet i kjelleren. Ved
rehabilitering ble det avdekket store mangler ved brannseksjonering i bygget.
75090 FBU (Follo barne- og ungdomsskole), nybygg
Mindreforbruk på 3,9 mill. kroner. Det er vedtatt i eierkommunene at det skal bygges ny skole. Ny
plassering ble på Haugjordet. Avviket skyldes endret periodisering av utgiftene.
75107 Finstad skole, midlertidig paviljong
Mindreforbruk på 5 mill. kroner. Finstad skole har behov for kapasitetsutvidelse i form av to nye
klasserom og SFO lokaler. Det gjenstår utomhusarbeid som vil bli utført i 2018.
75111 IKT i skolene
Merforbruk på 5,7 mill. kroner. Formålet med prosjektet er implementering av strategiplanen Plan
for IKT i Ski-skolen. Avviket skyldes forsert utrulling av digitale hjelpemidler til elevene.
75124 Møllerenga, renovering
Mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Arbeidene har stoppet opp i påvente av utarbeidelse av rapport
vedrørende vernehensyn.
75131 VA prosjekter utenfor Tiltaksplan VA
Mindreforbruk på 10,4 mill. kroner. Det er utarbeidet en omfattende tiltaksplan for alle nye VAprosjekter som kommer i tillegg til Tiltaksplan VA (Ski-Haugbro). Prosjektene skal ivareta nødvendig
rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Forsinket fremdrift medførte lavt forbruk i 2017.
Underleverandører kom først i gang i desember 2017, men prosjektene er nå i full gang.
75134 Bolig for utviklingshemmede
Mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. Avviket skyldes reguleringsprosessen som har tatt mer tid enn
forventet.
75135 Eikeliveien barnehage A
Mindreforbruk på 17,3 mill. kroner. Prosjektet er forsinket og ble ikke startet i 2017 som planlagt.
Prosjektet videreføres inn i 2018.
75138 Finstad skole, kapasitetsutvidelse
Mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Prosjektets oppstart ble forsinket.
75144 Ny ungdomsskole ski vest, forprosjekt
Mindreforbruk på 3,9 mill. kroner. Det ble gjort færre utredninger enn planlagt i 2017. Disse vil bli
gjennomført i 2018.
75145 Omsorgsbygg-/boliger, forprosjekt
Mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. Det ble gjort færre utredninger enn planlagt i 2017. Disse vil bli
gjennomført i 2018.
75146 Gymsal/svømmehall, Ski barne- og ungdomsskole, forprosjekt
Mindreforbruk på 3,1 mill. kroner. Dette er et komplekst prosjekt som tar lengre tid enn forventet.
75148 Langhus, ny svømmehall
Mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Avviket skyldes at det på slutten av 2017 ble gjort en del
avklaringer i prosjektet uten involvering av eksterne konsulenter.
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76221 Tiltak iht. Tiltaksplan VA
Merforbruk på 10,9 mill. kroner. Hovedplan VA ble vedtatt av kommunestyret i 2011 og gjelder
hovedsakelig strekningen Ski-Haugbro. Avviket er summen av flere delprosjekter, og kan knyttes til
dårligere grunnforhold enn først antatt, forsinket ferdigstillelse med mere.
76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei
Merforbruk på 2,4 mill. kroner. Hovedplan vei ble vedtatt i 2015, og i forbindelse med hovedplanen
er det utarbeidet en tiltaksplan som beskriver ulike delprosjekter langs kommunale veier. Avviket kan
forklares med at det er asfaltert mer enn planlagt, grunnet problemer knyttet til granulathåndtering.
77007 Kommunale bygg, oppgradering
Merforbruk på 2,4 mill. kroner. Formålet er å oppgradere kommunens bygningsmasse i henhold til
vedtatt Vedlikeholdsplan. Merforbruk skyldes betydelige kostnader knyttet til foaje i Rådhusteateret.
77009 Barnehager/skoler, oppgradering ute
Merforbruk på 2,3 mill. kroner. Ved flere skole- og barnehagebygg er det asfaltert, det er satt ut nye
lekeapparater, husker, klatrestativer, samt at det er oppgradert sandkasser for å tilfredsstille
forskriftskrav. Avviket skyldes endret periodisering av utgiftene.
77706 Kjøp av eiendom
Mindreforbruk på 129,4 mill. kroner. Ski kommune kjøpte i 2017 Ski sykehus. Avviket skyldes at
tidspunkt for overdragelse av Ski sykehus ble forskjøvet over nyttår til 2018. Inntekten på prosjektet
kan henføres til tilskudd overført kommunen i forbindelse med kjøp av Møllerenga i 2016.
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3 Balanse
Kapitlet omtaler Ski kommunes balanseregnskap for 2017 og historiske utviklingstrekk ved
kommunens økonomi. Kommunens balanseregnskap gir en oppstilling av eiendeler, gjeld og
egenkapital ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

Figur 4 Balansen, alle tall i 1 000 kroner

Utviklingen i kommunen viser at verdiene fortsatt vokser raskere enn gjelden, samtidig som
egenkapitalen styrkes. Veksten de siste fem årene for sum eiendeler er 39,4 prosent, mens
gjeldsveksten i samme periode er 34,3 prosent. Egenkapitalen har økt med 65,8 prosent.
Kommunens nedbetaling av gjeld skjer raskere enn slitasjen på kommunens eiendeler. Årlige
overskudd, som er avsatt til fond eller som har forsert nedbetaling av gjeld, har også bidratt positivt
til at kommunens egenkapital er styrket.

3.1

Eiendeler

Kommunens eiendeler består av omløpsmidler og anleggsmidler.
Omløpsmidler er eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk. Dette er de likvide aktivaene
kommunen besitter, slik som likvide beholdninger, kortsiktige plasseringer og kortsiktige fordringer.
Inntektene bokføres i det de blir kjent og ført som en fordring i balansen.
Anleggsmidler er eiendeler til varig eie og bruk. Midlene blir aktivert i balansen og danner grunnlag
for avskrivninger. Kommunens andel av pensjonsmidler i pensjonsselskapene er inkludert i
anleggsmidlene. Ved utgangen av 2017 utgjør dette 2 062 mill. kroner for Ski, en økning på 175 mill.
kroner fra foregående år. Ansatte opparbeider seg større pensjonsrettigheter for hvert år, noe som
fører til en økning i pensjonsmidlene.

3.2

Gjeld

Kommunens samlede gjeld består av både kortsiktig- og langsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser og
startlån. I 2017 var gjelden på 6 313 mill. kroner, en gjeldsøkning på 11,2 prosent fra foregående år.
Til sammenligning har en samlet innenlands gjeld for kommunesektoren en fallende vekst. Veksten
nasjonalt for 2017 var på 4,9 prosent, den laveste gjeldsveksten i sektoren siden 2002. Ski sin høye
gjeldsvekst skyldes at kommunen har foretatt store investeringer og oppgraderinger i 2017 for blant
annet å møte forventet befolkningsvekst.
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Langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser, utgjorde 3 471,9 mill. kroner. Fra 2016 til 2017 er
dette en økning på om lag 14,9 prosent, som tilsvarer 450,4 mill. kroner.
Nivå på pensjonsforpliktelser er beregnet av pensjonsselskapene med bakgrunn i forutsetninger om
blant annet lønnsvekst og levealder for kommunens ansatte.
Kommunens pensjonsforpliktelser økte i 2017 med 147,4 mill. kroner fra 2016-nivået. Flere forhold
forklarer utviklingen av brutto pensjonsforpliktelse. Overordnet sett er mye knyttet til endringer i
arbeidstakernes sammensetning. Dette gjelder nedgang i antall aktive arbeidstakere samt noe
høyere antall som blir pensjonister. Færre aktive gir lavere opptjening og redusert inngående
forpliktelse.

371,2
3 056,5

2 470,0

415,4

Kortsiktig gjeld
Startlån

Pensjonsforpliktelser
Langsiktig gjeld

Figur 5 Fordeling av type gjeld i kommunen, alle tall i mill. kroner

Kortsiktig gjeld består i hovedsak av utgifter som er bokførte, men ikke forfalt til betaling, samt gjeld
til eksempelvis det offentlige og ansatte.

3.3

Egenkapital

Egenkapital inkluderer alle bundne og ubundne drifts- og investeringsfond, prinsippendringskonti,
årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk for både drift og investering, samt kapitalkonto.
Kommunenes egenkapital økte med 312,5 mill. kroner fra 2016 til 2017. Gjeldsgraden uttrykker
forholdet mellom gjeld og egenkapital og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone
egenkapital. For Ski ble gjeldsgraden redusert fra 4,73 prosent i 2016 til 4,17 prosent i 2017. Redusert
gjeldsgrad er positivt og innebærer et styrket økonomisk handlingsrom for kommunen, i den grad
eiendelene kan realiseres.
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4 Økonomisk analyse
Kapitlet viser ulike indikatorer på økonomisk bærekraft og utvikling samt kommunens økonomiske
forutsetninger og resultater. Analysene baserer seg på foreløpige konserntall fra KOSTRA per
15.3.2018 dersom ikke annet er opplyst.

4.1

Netto resultatgrad

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for å beskrive økonomisk balanse i en
kommune, og benyttes ofte til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet. Netto resultatgrad
er driftsresultat i prosent av driftsinntekter, og viser andel av driftsinntekter som kan benyttes til
finansiering av investeringer og fondsavsetninger, når drifts- og finansutgifter er dekket.
Regjeringens tekniske beregningsutvalg anbefaler et positivt netto driftsresultat på 1,75 prosent over
tid for å kunne håndtere svingninger både på utgifts- og inntektssiden.
Netto driftsresultat for 2017 ble på 21,7 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent av samlede
driftsinntekter. Beregningen er basert på Hovedoversikt drift, og benytter således ikke konserntall slik
det gjøres i figuren under, som henter sine data fra KOSTRA.
Regnskapet viser en liten nedgang i netto driftsresultat fra 2016. Det er likevel en forbedring fra 2014
og 2015. Til tross for stram økonomistyring har det vært et merforbruk i flere virksomheter i 2017.
Det er et økende press på flere av tjenestene. Grunnet høyere skatteinngang enn forventet er det
likevel oppnådd et positivt netto driftsresultat. Ski kommune, inkl. konserntall, endte i 2017 med et
positivt netto driftsresultat på 1,1 prosent.

Figur 6 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2014-2017

Brutto resultatgrad viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent
av brutto driftsinntekter. Begrepet kan sidestilles med resultatbegrepet i privat næringsliv. Ski
kommune hadde en brutto resultatgrad på 1,5 prosent i 2017, mot 2,0 prosent i 2016.
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4.2

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond kan fritt benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og gir
handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov og uforutsette utgifter. Størrelsen på
disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter forteller hvor stor økonomisk buffer kommunen
har til løpende drift. Denne bufferen har betydning for hvor raskt kommunen kan omstille seg ved
vesentlige rammeendringer, og bør være slik at den kan dekke opp for kortsiktige svingninger.

Figur 7 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2014-2017

Ski kommune hadde ved utgangen av 2017 om lag 197,4 mill. kroner på disposisjonsfond. Dette er en
styrking på 10 mill. kroner fra 2016, og en god buffer til å handle kortsiktig om ønskelig.
Ski kommune har i perioden 2014-2015 ligget over referansegruppene, med unntak av snittet for
kommunene i Akershus. Tallene for 2014-2017 viser imidlertid at sammenligningsgruppene styrker
sine disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter, mens Ski har en reduksjon.

4.3

Netto rente- og avdragsbelastning

Begrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån, og gir
et bilde på hvordan kommunens handlefrihet til drift utvikler seg. Kommunens avdrag utgiftsføres på
bakgrunn av gjeld ved inngangen til året og påvirkes således av låneopptak året før. Låneopptak på
investeringer under selvfinansierende områder finansieres ved økt brukerbetaling og vil over tid ikke
påvirke kommunens handlingsfrihet.
Ski kommunes rente- og avdragsbelastning har vært stabil i fireårsperioden, men har økt de to siste
årene og var ved utgangen av 2017 på et høyere nivå enn i 2014. Rådmannen har ved
regnskapsføring av avdrag lagt til grunn Økonomireglementets premiss om 30 års nedbetalingstid.
Dette er innenfor kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.
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Figur 8 Netto rente- og avdragsbelastning i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2014-2017

Kommunens netto lånegjeld på 2 636,4 mill. kroner tilsvarer 85 800 kroner per innbygger. Dette er
en økning med 4 200 fra 2016. Netto lånegjeld per innbygger i Ski kommune ligger en god del over
gjennomsnittskommunene og har også en større økning. KOSTRA-gruppe 13 har for 2017 en netto
lånegjeld per innbygger på 67 000 kroner.

Figur 9 Netto lånegjeld i kroner per innbygger i perioden 2014-2017

Det er imidlertid verdt å merke seg at om lag 1/3 av kommunens gjeld kan henføres til investeringer
på selvkostområdene for vann og avløp. Ski kommunes utskiftingstakt for ledningsnett ligger høyere
enn landet. Satsing på vann- og avløpsnettet har derfor betydning for kommunens gjeldsnivå, og
gjeld knyttet til dette området betales gjennom kommunale avgifter og innenfor et lenger
tidsperspektiv. Denne gjelden belaster ikke kommunens handlingsfrihet.
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4.4

Frie inntekter per innbygger

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd. Midlene er i utgangspunktet
ikke øremerket til et bestemt formål.
Frie inntekter i Ski kommune utgjorde i 2017 kr 52 547 per innbygger. Dette tilsvarer en økning på
4,3 prosent fra året før. De frie inntektene i Ski har det siste året økt mer enn både landet, Akershus
og KOSTRA-gruppe 13. Kommunens skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i 2017 på
104,8 prosent.
I likhet med andre Akershuskommuner og kommuner i KOSTRA-gruppe 13, er Ski en folkerik og
sentralt beliggende kommune. Denne type kommuner har en mer lettdrevet behovsprofil og
prioriteres lavt i inntektssystemet. Dette gjenspeiles i KOSTRA-tallene som viser at både Ski og
referansekommunene har lavere frie inntekter per innbygger enn landet.
Prisvekst gjør at indikatoren har en naturlig stigende trend.

Figur 10 Frie inntekter per innbygger i perioden 2014-2017
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5 Finansrapport
Ski kommune rapporterer hvert tertial på likviditet, langsiktig gjeld og flere enkeltparametre
beskrevet i kommunens Reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
Reglementet har som overordnet mål å sikre en tilfredsstillende avkastning, samt 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
11,2 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.

5.1

Likviditet

Figur 11 Likviditet, rapporteringsparametre, alle tall i mill. kroner

All likviditet er i 2017 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen DNB, i tråd
med kommunens 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. Ved utgangen av året inneholder saldo hovedbankforbindelse eventuelle
ubrukte lånemidler. Avhengig av kommunens kortsiktige likviditetsbehov tilbakebetales hele, eller
deler av, ubrukte lånemidler så snart investeringsregnskapets finansieringsbehov er avklart.
Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger de
viktigste referanserentene i pengemarkedet, som for eksempel 3 mnd. NIBOR og ST1X. Det er positivt
at kommunens avkastning på hovedbankforbindelsen er høyere enn referanserentene.
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
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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5.2

Gjeld

Ski kommune hadde per 31.12.2017 en samlet lånegjeld på om lag 3 471,9 mill. kroner, som omfatter
både startlån, lån som finansieres av husleieinntekter i Boligforvaltningen, samt lån som finansieres
av kommunekassen og VA-området.
For å dempe renteutgiftene noe har rådmannen innbetalt ubrukte lånemidler på 161,7 mill. kroner
på gjeld med flytende lån i 2017.
Alle kommunens lån er i norske kroner. Kommunens fondsreserver gir en god likviditetsmessig
situasjon, og det er ikke behov for å benytte kassekreditt.

Figur 12 Gjeld, rapporteringsparametre, alle tall i mill. kroner

Låneopptak gjennomføres normalt ved slutten av året, med forespørsel til to eller flere långivere.
Erfaring fra de siste årene er at kun en til to långivere gir tilbud på lån som er innenfor rammen av
kommunens reglement.
Behov for låneopptak er, som vist over, hovedsakelig knyttet til fremdrift og utgifter i
investeringsregnskapet. Tidspunkt, størrelse og betingelser for låneopptak vurderes opp mot
likviditetsbehovet gjennom året, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig
renteutvikling og kommunens finansielle posisjon i forhold til rammene gitt i Reglement for finansog gjeldsforvaltning. Det er tatt opp et nytt lån i siste rapporteringsperiode, på 640 mill. kroner,
eksklusive lån fra Husbanken.
Gjennomsnittlig vektet rentebindingstid skal i henhold til kommunens Reglement for finans- og
gjeldsforvaltning ligge mellom ett og fire år. Forlenget rentebinding vil bidra til å dempe
utgiftsøkningen ved en eventuell rentestigning. Ved årets slutt ligger kommunen innenfor kravet.
Norges Bank besluttet og fortsatt holde styringsrenten uendret på rentemøtet 14. desember 2017,
noe som ble videreført i rentemøtet 15. mars 2018. Styringsrenten ble sist endret i mars 2016 da den
ble satt ned fra 0,75 prosent til 0,50 prosent. Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett
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en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport, i henhold til Norges Bank. Usikkerheten om
virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve
styringsrenten.
Konklusjon
Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller reglementets krav per 31.12.2017, og gir
en tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og
finansieringsbehov.
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6 Mangfold, likestilling og etikk
Ski kommune skal praktisere mangfold og likeverd i sitt daglige arbeid. Det er viktig å sikre like
muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell
bakgrunn, seksuell legning med mer. Dette gjelder både overfor Skis innbyggere og for de ansatte i
kommunen.

6.1

Mangfold og likestilling

Kommunen har flere politiske utvalg som spesielt retter seg mot arbeidet for likestilling og fravær av
diskriminering for kommunens brukere:
 Eldrerådet uttaler seg i alle saker som angår eldres levekår
 Rådet for likestilling og funksjonshemmede arbeider for full deltakelse og likestilling for
personer med nedsatt funksjonsevne
 Ungdomsrådet uttaler seg om alle saker som angår ungdommens levekår
 Barn og unges kommunestyre, BUKS, uttaler seg om fordeling av midler til tiltak ved skolene
og andre spørsmål som opptar elevene. Fra og med september ble BUKS erstattet av Barneog ungdomsråd, BU.
 Barne- og ungdomsråd, BU, skal representere og ivareta interessene til barn og unge bosatt i
Ski kommune. BU skal bli forelagt og få anledning til å uttale seg om aktuelle saker som er til
behandling i utvalgene og kommunestyret. Rådet kan også fremme saker til behandling i
utvalg og kommunestyre.
Ski kommune har forankret arbeidet med mangfold og likestilling i flere sentrale dokumenter for å
sikre et helhetlig fokus på mangfold i kommunen. Prosedyre for mangfold og likestilling, Strategiplan
for arbeid med mangfold og Handlingsplan for mangfold og likestilling er vedtatte dokumenter.
Kommunens lønnspolitikk slår fast, i henhold til Likestillingsloven, at ansatte skal ha lik lønn for likt
arbeid, uavhengig av kjønn med mer. I kommunens personalpolitikk er mangfold et av
fokusområdene.
Diskriminerings- og tilgjengelighetslova ligger til grunn som et minimumskrav og kommunen skal
bestrebe seg på å gjennomføre denne standarden i kommunale publikumsbygg. Kommunens
planbestemmelser legger dessuten klare føringer til universell utforming, og dermed hensynet til
likestilling og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

6.1.1 Status 2017 - mangfold og likestilling
Ressursgruppe for universell utforming skal sikre kompetanse om universell utforming og gjøre
forarbeid for å imøtekomme kravet om at alle nye bygg skal utformes universelt. Ressursgruppen har
i 2017 arrangert flere seminar, blant annet for ansatte innen plan- og byggesak, boligkontor,
bestillerkontor, fysio- og ergoterapi, samt folkehelse og administrasjon.
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6.2

Rekruttering

Kommunens Mangfoldserklæring lyder slik: Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i
befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder,
funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Erklæringen brukes ved utlysninger av ledige stillinger.
I rekrutteringsprosesser har kommunen fokus på likebehandling av søkere, der målet er å tilsette den
best kvalifiserte søkeren uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn med mer. I 2013
inngikk Ski kommune en avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), som slår fast at
minst én person med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, dersom vedkommende er
kvalifisert til stillingen.
I innstillingen som brukes i ansettelsessaker må rekrutteringsansvarlig krysse av for at mangfolds- og
likestillingshensyn er hensyntatt i rekrutteringsprosessen. Dette gjelder både avtalen med IMDi, men
også punktene fra Handlingsplan for mangfold og likestilling vedrørende positiv særbehandling.

6.2.1 Status 2017 - rekruttering
I 2017 hadde kommunen 286 søkere med innvandrerbakgrunn, hvorav 26 ble innkalt til intervju. Av
disse søkerne ble 14 personer, fem kvinner og ni menn, ansatt i 2017. Det var 15 søkere som oppga å
ha nedsatt funksjonsevne, hvorav fire ble innkalt til intervju, én person ble ansatt. Totalt 453
personer ble rekruttert til kommunen i 2017. Av disse var 75 prosent kvinner og 25 prosent menn.
Gjennomsnittsalderen på de nytilsatte i 2017 var 36 år.

6.3

Utdanning

Arbeidstakere kan søke om stipendmidler til etter- og videreutdanning.

6.3.1 Status 2017 - utdanning
Gjennom kommunens sentrale stipendordning fikk 42 medarbeidere, av totalt 71 søkere, innvilget
søknad om stipendmidler i 2017. Av innvilgede stipender ble 40 tildelt kvinner og to tildelt menn. Fire
av de som fikk avslag fikk tilbud om å gjennomføre kurs som ble arrangert internt og med flere
ansatte som deltagere.
Kommunen har opprettet en lønnskompensasjonsordning for grunnutdanning på deltid, hvor ansatte
kan søke om å få kompensert en del av sin lønn under studier. Det er totalt åtte plasser i ordningen
og per 31.12.2017 var alle kvinner.
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.4 gjennomfører kommunen årlige
kompetanseforhandlinger.
I 2017 fikk 44 arbeidstakere, av totalt 60 søkere, innvilget kompetansetillegg på bakgrunn av fullført
etter- eller videreutdanning, hvorav 41 var kvinner og tre var menn. Karriereutvikling og eventuelle
kompetansehevende tiltak var også et tema under de årlige, individuelle medarbeidersamtalene.
I tillegg deltar flere av kommunens ansatte i statlig finansierte etter- og videreutdanningsprogram.
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6.4

Kjønnsfordeling

Kommunen ønsker å sikre en jevn kjønnsbalanse innenfor alle områder. For å oppnå dette er positiv
særbehandling av det underrepresenterte kjønn ved ansettelser i særskilte kvinne- eller
mannsdominerte yrker, et av tiltakene i Handlingsplan for mangfold og likestilling. Det vil for øvrig ta
tid før kommunen ser resultater av disse tiltakene.

6.4.1 Status 2017 - kjønnsfordeling
Kvinner utgjør fortsatt den største andelen ansatte i Ski kommune, med 79,4 prosent av totalt
2 435 fast ansatte. Fordelingen i rådmannsgruppen var tre kvinner og to menn. Andel kvinnelige
virksomhetsledere utgjorde 53 prosent, det vil si 17 kvinner og 15 menn.
Kjønnsfordelingen har vært relativ stabil de siste årene og fordelte seg slik ved utgangen av 2017:

Figur 13 Kjønnsfordelingen av fast ansatte per kommunalområde

Kvinner er særlig overrepresentert innen områdene Oppvekst og Velferd, mens menn er noe
overrepresentert innenfor område Samfunn. En sammenlikning av kjønnsfordelingen ved utgangen
av 2017 med tall fra 2016, viser at andelen kvinner innen område Samfunn har økt fra 37 til 39
prosent. Innenfor områdene Oppvekst og Velferd har andelen menn økt fra henholdsvis 13 og 15
prosent til 14 og 16 prosent. Dette er en liten men positiv utvikling med tanke på ønsket om å ha en
jevn kjønnsbalanse innen alle kommunalområder.

6.5

Deltid

Statistisk er det oftest kvinner og arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som innehar
deltidsstillinger. De er også overrepresentert innenfor område Velferd og da spesielt innenfor pleie
og omsorg.
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver
jobber fortløpende med deltidsproblematikk innen pleie og omsorg.

6.5.1 Status 2017 - deltidsstillinger
Ved utgangen av 2017 var det 1 003 fast ansatte i redusert stilling i Ski kommune, noe som tilsvarer
41 prosent av alle ansatte. Det er en liten oppgang av antall ansatte i deltidsstilling fra 2016.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i pleie- og omsorgssektoren økte fra 67,2 prosent i september 2016
til 67,9 prosent i desember 2017. Det er gjennomført en kartlegging blant ansatte i deltidsstillinger.
På bakgrunn av dette skal det prøves ut tiltak hvor ansatte som jobber langvakter eller ekstra helger
får utbetalt et ekstra lønnstillegg beregnet etter antall arbeidede vakter. Kommunen har også hatt
fokus på at ledige deltidsstillinger skal brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte
fremfor å lyse ut ny deltidsstilling, eventuelt at stillingen lyses ut som full stilling.
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6.6

Likelønn

Oversikt som viser gjennomsnittslønn per kjønn og stillingskode blir brukt som
underlagsmateriale i de lokale lønnsforhandlingene. Medarbeidere som er i foreldrepermisjon
ivaretas også her. Ski kommunes lønnspolitikk understreker at likelønn er et mål og at avlønning skal
skje uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne med mer.

6.6.1 Status 2017 - likelønn
Tabellen viser hvordan kjønnene er fordelt i henhold til KS Hovedtariffavtalens (HTA) inndelinger i
kapitler og stillingsgrupper, samt hva kvinners lønn utgjør i prosent av menns lønn. Tallene gjelder
fast ansatte per 31.12.2017:

Figur 14 Kommunens lønns- og ansattfordeling mellom kvinner og menn.
Ansatte i flere stillinger med ulik lønn telles her flere ganger, og tallet på fast ansatte vises derfor som noe høyere enn
angitt tidligere i kapitlet
Tabell er satt opp etter ny inndeling i HTA, hvor tidligere skille mellom 4B og 4C (undervisningspersonell) er fjernet
(*) Avdelingsledere med økonomi-/budsjettansvar ble flyttet til kap. 3 fra kap. 4/5 i 2017. De har ulik stillingskode
grunnet ulikt krav til utdanning etc., og er derfor skilt ut i tabellen.

Innenfor de fleste av disse stillingsgruppene er kvinner og menns lønn tilnærmet lik. Tallene viser en
svak positiv likelønnsutvikling ved å se alle ansatte samlet. Fra 2014 til 2017 har kvinners lønn i
prosent av menns lønn økt fra 94,1 til 95,8 prosent. Endringen fra 2016 til 2017 er på 0,2 prosent.
Blant virksomhetsledere ligger nå kvinners lønn i prosent av menns lønn på 97 prosent. Før
lønnsforhandlingene i 2017 ble det gjennomført en særskilt drøfting av lønn for virksomhetsledere
innen område Velferd, da disse tradisjonelt har ligget lavt sammenliknet med andre områder. Den
prosentvise endringen fra 2016 til 2017 er fra 95,8 til 97 prosent.
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6.7

Oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser

Hver livsfase medfører ulike behov, krav, begrensinger og muligheter. Kommunen har gjennom
personalpolitikken satt fokus på å ha en livsfasepolitikk. Kommunen skal tilrettelegge for alle ansatte
så langt det er mulig, i alle faser av livet. For at ansatte skal være en best mulig ressurs må ulike tiltak
vurderes, slik at kommunen kan tilrettelegge for alle ansatte, både dem som er i starten av
arbeidslivet, i karrierefasen og for dem som nærmer seg pensjonsalder.
Prosedyre for oppfølging av gravide arbeidstakere skal sørge for at Ski kommune bidrar til at gravide
ansatte skal kunne stå i arbeid lengst mulig. Kommunen har en rådgiver/jordmor for å følge opp
individuell tilrettelegging for gravide i samråd med lederen. Samtaler med jordmor skal bidra til at
både den gravide medarbeideren og lederen føler seg trygge i situasjonen, og at individuell
tilrettelegging kan tilpasses. Ski kommune tilrettelegger også for betalte ammepauser i arbeidstiden.
Kommunens permisjonsordninger kan benyttes fleksibelt ved omsorgsoppgaver i alle livsfaser, og
kan ses på som et likestillingstiltak. Det samme gjelder tilrettelegging av arbeidstid og avtale om
fleksitid. Kommunen tilrettelegger også for at ansatte skal kunne delta på obligatoriske norskkurs.
Det tilrettelegges for at ansatte med nedsatt eller endret funksjonsevne skal kunne beholde sitt
arbeidsforhold på ulike måter. Som eksempler kan nevnes tilrettelegging med diverse hjelpemidler,
utstyr og oppfølging av bedriftshelsetjeneste, tilrettelegging av arbeidstid, -sted og -oppgaver,
utprøving av restarbeidsevne og/eller omplassering til ny stilling.
Det arrangeres årlige pensjonsdager med pensjonsleverandørene for ansatte over 55 år. I tillegg til
informasjon om pensjonsmuligheter er det også fokus på det helsefremmende perspektivet ved å stå
i jobb lengst mulig.

6.7.1 Status 2017 - oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser
Jordmor har i løpet av 2017 gjennomført 171 registrerte samtaler med gravide medarbeidere og
ledere. Av disse var 64 førstegangssamtaler. Første samtale har blitt gjennomført med en spredning
mellom graviditetsuke 6-31, med et gjennomsnitt på graviditetsuke 16. Av nye gravide hadde 17
personer samtale før graviditetsuke 12. At så mange som 26 prosent av de gravide i Ski kommune
forteller sin leder om graviditeten før uke 12 er veldig bra. I tillegg var 21 gravide, 32 prosent, mellom
graviditetsuke 13-16 da første samtale ble gjennomført. Oppfølgingen i 2017 samsvarer godt med at
tilbudet blir benyttet av de aller fleste av kommunens ledere og gravide ansatte, dersom det legges
til grunn at om lag syv prosent av kvinner i alderen 20-39 år til enhver tid er gravid.
I 2017 ble ni personer omplassert til nye stillinger, fast eller vikariat, av helsemessige årsaker.
Ytterligere tre personer som har hatt status som omplasseringskandidater i 2017 har gått tilbake til
sin opprinnelige stilling.

6.8

Etikk og verdier

Fokus på etikk og verdier er innarbeidet i flere styringsdokumenter for kommunen. Alle ansatte har
ansvar for å etterleve verdiene Åpenhet og Respekt som Ski kommunestyre har valgt som
grunnleggende verdier. I tillegg har alle virksomhetene i kommunen selv valgt ytterligere to verdier
som det skal jobbes etter. Verdiene har blitt valgt gjennom seminarer og idédugnader i
virksomhetene, i samarbeid med egne ansatte, og arbeidet skal fortløpende følges opp.
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Kommunen har dessuten vedtatt etiske retningslinjer for de ansatte, og verdiene Åpenhet og Respekt
ligger til grunn for og gjenspeiles også i disse. Etikk skal være en del av den enkeltes daglige
refleksjon i utførelsen av arbeidet.
Det er per i dag ikke vedtatt egne etiske retningslinjer for de folkevalgte.

6.8.1 Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene skal sikre at Ski kommunes virksomhet skal være tillitsskapende og preges
av høy etisk standard.
De etiske retningslinjene innebærer blant annet at:
 Ansatte skal behandle tjenestebrukere, kollegaer og andre med åpenhet og respekt og
opptre med saklighet og høflighet overfor brukerne av kommunens tjenester.
 Kommunen skal lytte til innbyggernes interesser og sikre likebehandling.
 Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger er upartiske og at de ikke kommer i
konflikt med kommunens interesser.
 Ansatte opptrer med et godt skjønn i sosiale medier.
 Ansatte og tillitsvalgte viser respekt for hverandres roller og myndighet, slik at kommunens
omdømme ikke svekkes.
 Ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke handlinger, saksforberedelse og
vedtak.
 Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med
kommunens virksomhet. Ski kommune skal være en åpen organisasjon, slik at opplysninger
ikke må holdes tilbake av bekvemmelighetsgrunner eller andre årsaker.
 Ansatte skal behandle all taushetsbelagt informasjon med varsomhet.
Retningslinjene slår fast at kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt å ta opp eventuelle
kritikkverdige forhold. Det er en egen prosedyre for varsling, som beskriver behandlingen av
kritikkverdige forhold. Prosedyren ble revidert og behandlet i kommunens utvalg i 2017. Målet med
denne revisjonen var å gjøre det enklere for den som skal bruke prosedyren i å få klarhet i hva det
kan varsles om, hvordan det kan varsles, samt hvordan varslingssaker vil bli behandlet.

6.8.2 Verdier
Kommunens verdier er definert av Samhandlingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget med tanke på
samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte/vernetjenesten. Blant annet skal partene under
møtene være forberedt, aktivt lyttende og bidra til best mulige drøftinger. Partene skal etter møtet
vise forståelse for hverandres ståsted og formidle utvalgenes konklusjoner med respekt. Samarbeidet
mellom partene evalueres årlig. Evalueringen for 2017 ble gjennomført i første utvalgsmøte i 2018.
Partene var generelt fornøyd med samarbeidet.
Det vedtas hvert år en sentral kompetanseplan hvor det understrekes at kommunens og
virksomhetens verdier i kompetansetiltakene som er planlagt i hver virksomhet skal synliggjøres.
Kompetanseplanen for 2017 understreker også viktigheten av at virksomhetene legger aktivt til rette
for medvirkning på alle nivåer, sett i lys av verdiene Åpenhet og Respekt. Ski kommunes
personalpolitikk bygger også på dette verdigrunnlaget.
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6.8.3 Status 2017 - etikk og verdier i virksomhetene
I den årlige HKI-undersøkelsen (medarbeiderundersøkelse) er et av punktene som skal besvares
hvorvidt Ski kommunes verdier preger arbeidet virksomheten utfører. Resultatene fra 2017 viser at
de aller fleste ansatte mener at verdiene preger arbeidet som utføres i kommunen. Snittet av
svarene er i 2017 på 3,9 av 5 mulige, en svak positiv utvikling fra 2016 hvor snittet endte på 3,8.
I 2017 har virksomhetene jobbet aktivt med etikk og etterlevelse av egne valgte verdier. Nedenfor er
det gitt konkrete eksempler på noen virksomheters arbeid med dette.
Noen virksomheter har tatt inn behov for kompetanseheving i profesjonsetikk, etisk refleksjon og
metode i lokale kompetanseplaner. Et eksempel på dette er Follo barne- og ungdomsskole (FBU),
som har fokus på Profesjonsetikk og Nærvær. Skolen har gjennomført et organisasjonsutviklingsprogram Åpen og respektfull kommunikasjon ved FBU. Her skoleres de ansatte i ulike
former for kommunikasjon og samhandling internt, blant annet kollegastøttemetodikk.
Verdiene som er vedtatt av hver enkelt virksomhet skal ligge til grunn i tjenesteutførelsen og
gjenspeiles i arbeidet som utføres av de ansatte. Et eksempel er virksomhet HR, som har fokus på at
virksomhetens verdier skal gjenspeiles i HRs møte med virksomhetene.
Langhus bo- og servicesenter er eksempel på en virksomhet som har fokus på både kommunens og
virksomhetens egne valgte verdier i sin lokale kompetanseplan. Verdiene Åpenhet, Respekt, Trygghet
og Trivsel er tatt inn i de overordnede målsettingene for kompetanseutvikling. Kompetanseplanen
understreker også at medarbeiderne skal være etisk bevisste.
Virksomhet Botjenester har fokus på viktigheten av at ansatte gjør etiske refleksjoner i sitt daglige
arbeid, noe som er lagt inn i kompetanseplanen for 2017. Det ble gjennomført kurs for ansatte ved
virksomheten i Etikk, verdier og selvbestemmelse. Læremålene for kurset var blant annet å gi
deltakerne en forståelse for etikk og verdier, samt gi de ansatte et verktøy til å utføre etiske
refleksjoner i sitt arbeid.
Skolene og barnehagene har vært involvert i Lærerprofesjonens etiske plattform. Plattformen gjelder
alle pedagoger som arbeider i skole eller barnehage. Våren 2017 arrangerte Utdanningsforbundet Ski
et todagers kurs for sine tillitsvalgte, der Henrik Syse holdt et foredrag med tittelen Etikk og verdier i
endringstider.
Flere av barnehagene har fokus på verdier og refleksjon i sine årsplaner. Et eksempel er Tussestien
barnehage som har nedfelt at verdiene Åpenhet, Respekt og Ansvarlighet skal være retningsgivende
for alt arbeid med barn, foreldre og ansatte. Tussestien barnehage har også fokus på refleksjon over
egen praksis som utgangspunkt for at barnehagen skal være en lærende organisasjon.
Bakkebygrenda barnehage har fokus på Refleksjon og har nedfelt i årsplanen at dette skal være en
naturlig del av hverdagen. Dynamitten barnehage har nedfelt i sin årsplan at ansatte skal tilegne seg
økt kunnskap om å handle etisk i sin rolle.
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6.9

Universell utforming

Universell utforming (UU) er et viktig samfunnsovergripende tema. I 2017 har kommunen hatt fokus
på UU inn mot skole og opplæring, plansaker, byggesaksbehandling, tilsyn og kommunens egne
byggeprosjekt. Norm for universell utforming av uteområder, veier og gater har vært et viktig
veiledningsmateriale i dette arbeidet.

6.9.1 Status 2017 - universell utforming
Kommunen gjennomførte flere viktige tiltak i 2017, blant annet:
 Synskurs for ansatte på prosjekt i virksomhet Eiendom.
 Seminar ved boliggruppen på Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus om boligtilpasning.
 Deltagelse på kompetansehevende kurs i regi av Ressursgruppen for universell utforming i
Oppegård kommune.
 Opprettet Tilbakemeldingsboks for universell utforming på kommunens hjemmeside.
 Kommunen mottok midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å utarbeide
informasjonsfolder for tilgjengelige legekontor, tannlegekontor, fysikalske institutt etc.
 Gjennomføring av tilsyn med tanke på universell utforming i enkelte byggesaker/-prosjekter.
 Akershus fylkeskommune har i forbindelse med prosjektet Karlegging av tilgjengelighet og
universell utforming i friluftsområder/turstier i Akershus kartlagt seks turstier i Ski kommune.
Ressursgruppen for universell utforming i Ski har kommet med forslag om hvilke steder som
bør prioriteres. Resultatene er tilgjengeliggjort for alle på nettstedet Norgeskart.no.
 Medlemmer i Ressursgruppa for universell utforming brukes aktivt for å gi råd og
anbefalinger til valgte løsninger i både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.
 Prosjektet Medvirkning i tidlig fase, med utomhusplan ved nye Follo barne- og ungdomsskole
ble tatt med som et eksempel på universell utforming i kommuner og fylkeskommuner
landet rundt i ressursmaterialet som KS lagde høsten 2017. I heftet Nyttig for alle, nødvendig
for noen er ressursgruppens arbeid presentert i en egen artikkel i forhold til hvordan
kommunen jobber for å inkludere elevene i planleggingen av nye Follo barne- og
ungdomsskole. Det ble også laget en film om medvirkningen av elevene som er publisert på
KS sine nettsider.
 Samarbeidsprosjekt for utprøving av universelt utformede digitale læremidler i Ski kommune
er et samarbeid mellom Ski kommune og TV2 Skole. Prosjektet hadde sin oppstart i 2017.
Stortinget har vedtatt at alle nye læremidler skal være universelt utformet fra 2018, alle
eksisterende læremidler fra 2021. Det er et stort behov for å samle og lage nye
lærerressurser, knyttet til aktuelle temaer i læreplanen i grunnskolen. Utvalget av
lærerressursene for hvert tema skal være så mangfoldig at det skal favne alle elever. I
forbindelse med prosjektet har Ski kommune sagt seg villig til å være med å kvalitetssikre
læremidlene som produseres av TV 2 Skole. TV 2 Skole vil ha løpende kontakt med lærerne
som tar dette i bruk i undervisningen. Ski kommune kan bestille ønskede digitale
lærerressurser for enkelttemaer til enkeltelever.
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7 Kvalitet og internkontroll
7.1

Kvalitetslosen

Kvalitetslosen er Ski kommunes elektroniske kvalitetssystem og benyttes blant annet i arbeidet med
kvalitetsforbedring og internkontroll. Kvalitetssystemet består av tre moduler:
 Kommunens kvalitetsdokumentasjon, som reglementer, prosedyrer, retningslinjer, skjemaer
og maler, blir samlet og lagret i Dokumentmodulen. Systemet gir ledere og ansatte oversikt
over hvilke dokumenter som til enhver tid er gjeldende.
 Avviksmodulen er kommunens elektroniske avvikssystem. Ansatte melder avvik/uønskede
hendelser elektronisk, og nærmeste leder mottar melding om at vedkommende har et avvik
til behandling. Den ansatte som har meldt avviket kan se i loggen hva som er gjort med
avviket.
 Risiko- og sårbarhetsmodulen (ROS) er ledernes verktøy i forhold til gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalyser innen egen virksomhet.

7.2

Internkontroll

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
Revisjon av nevnte planverk medførte behov for endringer i dokumenter som omhandler
rekruttering og oppfølging av ansatte. Videre har kommunen grunnet behov utarbeidet dokumenter
vedrørende forsvarlig behandling av helseopplysninger, samt forsvarlig håndtering av legemidler.
På bakgrunn av legemiddelavvik i kommunens sykehjem har kommunen, som en del av
internkontrollen, gjennomgått bruk av medisindispenserne hos de forskjellige sykehjemmene.
Bruken var ikke samkjørt og det ble utarbeidet en prosedyre for bruk av medisindispenserne, samt
tilhørende brukerveiledninger for de vanligste funksjonene for medisindispenseren.
Det har i 2017 vært utført farmasøytisk tilsyn ved følgende virksomheter:
 Finstadtunet sykehjem
 Solborg bo- og aktiviseringssenter
 Kråkstadtunet
 Hjemmetjenesten
 Botjenester
 Dagsenter, avdeling Dagbo
 Miljøarbeidertjenesten, avdelingene Forsterket botiltak og Psykisk helse
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7.3

Total avviksstatistikk per kommunalområde

Tabellen viser antall avvik per kommunalområde i årene 2014, 2015, 2016 og 2017:

Figur 15 Avvik fordelt på kommunens kommunalområder de fire siste årene

7.4

Avviksstatistikk

For 2017 ble det totalt meldt inn 2 256 hendelser, registrert i Kvalitetslosen som 2 552 avvik.
Hendelsene fordeler seg på hovedkategoriene:
 HMS/ansatt, 752 avvik
 Organisasjon/internt, 341 avvik
 Tjeneste/bruker, 1 459 avvik
Hendelsene registreres i hovedkategoriene nevnt over, og ofte 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.
Kommunen har en relativt vid definisjon av avvik:
 Et avvik oppstår når det ikke er samsvar mellom den tjeneste/praksis som blir utøvd og det
som følger av lover, forskrifter, overordnede styringsdokumenter, prosedyrer, retningslinjer,
interne bestemmelser og/eller instrukser.
 Et avvik kan også være en uønsket hendelse, som kunne ha eller har medført skade på
mennesker, miljø og/eller materiell, eller på annen måte ført til økonomisk tap. En uønsket
hendelse bør indikere behov for forbedring av tjenesten.
Med denne definisjonen har kommunen tilrettelagt for, og har også et ønske om, at alle uønskede
hendelser skal meldes. På den måten vil kommunen kunne reflektere over hendelsene, og være
bedre rustet til å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene.
Kommunen jobber bevisst med å motivere og lære opp ansatte til å melde uønskede hendelser,
nettopp for å synliggjøre hvilke utfordringer ansatte står overfor i sin jobb. Alle nyansatte får
opplæring i kvalitetssystemet og hvordan avvik skal meldes. Statistikken viser at virksomhetene har
blitt flinkere til å registrere avvik i 2017.
Det er en reell økning i avvik. Årsaken er at virksomhetene i sin tjenesteutøvelse må håndtere flere
tjenestemottakere/brukere med utfordrende atferd i dag, sammenlignet med tidligere år. Dette
genererer flere uønskede hendelser.
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7.4.1 Hendelser knyttet til helse, miljø eller sikkerhet til de ansatte
Hovedkategorien HMS/ansatt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til helse, miljø og/eller
sikkerhet for de ansatte.
Avvik innen HMS/ansatt har økt fra 304 i 2014 til 752 avvik i 2017:
 Kategori Arbeidsmiljø har flest registreringer på underkategoriene Lugging/slag og Sikkerhet.
 Kategori Nesten-uhell har holdt seg på samme nivå de tre siste årene.
 Kategori Ulykke/skade har flest registreringer på underkategorien Lugging/slag, deretter på
Personskade.
 Kategori Vold og trusler har økt med 38 prosent fra foregående år. Det er flest registreringer
på underkategoriene Verbal trakassering og Kutt/stikk.
 Kategori Ytre miljø har flest registreringer på underkategorien Bygningsmessige forhold.
Det er fokus på HMS-arbeid, og det jobbes bevisst med å øke ansattes kompetanse til å håndtere
brukere med utagerende atferd. Det arrangeres regelmessige kurs i hvordan avverge situasjoner med
vold, samt hvordan håndtere situasjonen hvis den allerede har oppstått. Ansatte som har vært utsatt
for vold eller trusler om vold får tilbud om individuell oppfølging av leder, og eventuelt oppfølging fra
Bedriftshelsetjenesten. For å ivareta sikkerheten til ansatte er det blant annet satt inn ekstra
ressurser på enkelte krevende brukere.

Figur 16 HMS/ansatt fordelt på underkategorier

7.4.2 Hendelser knyttet til interne forhold på arbeidsplassen
Hovedkategorien Organisasjon/internt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold
på arbeidsplassen. Dette kan være samarbeid, organisering, avtaler med mere.
Avvik innen Organisasjon/internt har også økt, fra 165 i 2014 til 341 avvik i 2017:
 Kategori Samhandling har flest registreringer på underkategorien Oppfølging/utførelse.
 Kategori Tjenesteproduksjon viser en markant økning. Det er flest registreringer på
underkategorien Legemiddelhåndtering.
Det fremstår lite sannsynlig at reell økning i kategorien Tjenesteproduksjon er i denne
størrelsesorden. Det kan være enkelte feilregistreringer ved valg av hovedkategori.
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Det er foretatt utbedringer av brann-anlegg i flere kommunale bygg. Videre er det økt fokus på
tverrfaglig samarbeid virksomhetene i mellom, noe som bedrer tjenestene ut mot brukerne.

Figur 17 Organisasjon/internt fordelt på underkategorier

7.4.3 Hendelser som angår tjenestemottakere
Hovedkategorien Tjeneste/bruker omfatter hendelser og situasjoner som angår tjenestemottakere,
for eksempel elever, pasienter eller brukere.
Avvik innen Tjeneste/bruker har gått opp fra 870 i 2014 til 1 459 avvik i 2017:
 Kategori Nesten-uhell har flest registreringer på underkategoriene Legemiddelhåndtering og
Fall.
 Kategori Samhandling har hatt en økning på 63 prosent. Det er flest registreringer på
underkategorien Oppfølging/utførelse.
 Kategori Tjenesteproduksjon har flest registreringer på underkategoriene
Legemiddelhåndtering og Lov/forskrift.
 Kategori Vold og trusler har hatt en mindre økning enn tidligere år. Flest registreringer er det
på underkategoriene Verbal trakassering, Kutt/stikk og Sikkerhet.
Virksomhetene rapporter at de har igangsatt flere tiltak på bakgrunn av meldte avvik. Skolene jobber
aktivt med å forebygge krenkelser i skolemiljøet, og har fokus på å håndtere ulike krenkelser korrekt,
i tråd med aktivitetsplikten i opplæringsloven. Det jobbes videre med å fokusere på det å snakke og
hvilke ord som blir benyttet, fremfor å løse utfordringer med å slå og sparke.
Innen kommunalområde Velferd jobbes det kontinuerlig med opplæring av ansatte i forsvarlig
medisinhåndtering, herunder opplæring i bruk av medisindispenser i sykehjemmene. Dette for å
kvalitetssikre legemiddelhåndteringen.
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Figur 18 Tjeneste/bruker fordelt på underkategorier

7.5

Vold og trusler

Det har også i 2017 vært en økning i antall HMS-avvik innen kategorien Vold og trusler. Dette er helt
klart en faktor som påvirker arbeidsdagen og arbeidsmiljøet til de ansatte i Ski kommune.
Vold og trusler om vold er en individuell opplevelse og kan over tid gi psykisk eller fysisk sykdom. Det
å bli utsatt for vold kan være en stor påkjenning for den det gjelder.
Statistikken viser en økning på 38 prosent i antall hendelser relatert til Vold og trusler, sammenlignet
med fjoråret. Dette er likevel en mindre økning enn det var fra året 2015 til 2016, da økningen var på
hele 56 prosent. Det er også en økning i hendelser som faller inn under kategorien Ulykke/skade på
18 prosent, men dette er betydelig mindre enn fra 2015 til 2016, da økningen var på 48 prosent.
Avvikene innen disse kategoriene flater ut, noe som kan tilsi at ulike iverksatte tiltak har hatt en
effekt.
Økning i antall registrerte avvik er fortsatt et resultat av at virksomhetene må håndtere mange
tjenestemottakere/brukere med utfordrende/utagerende atferd, samt at ansatte har blitt flinkere til
å registrere avvik i Kvalitetslosen. På bakgrunn av meldte avvik, viser det seg at voldsepisoder som
ender med skade på ansatt ikke alltid blir registrert under Vold og trusler, men under Ulykke/skade
eller Nesten-uhell i stedet. Det er derfor grunn til å anta at antall avvik som skyldes vold og trusler
skulle vært enda høyere enn det som fremkommer i statistikken.

7.5.1 Status 2017 - tiltak mot vold og trusler overordnet
Kommunen jobber målrettet for å redusere vold og trusler mot ansatte, og det er satt forskriftskrav
til virksomhetene om å kartlegge hvilken risiko det er for at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler
under arbeid. Kommunen har også, som en del av det overordnede HMS-arbeidet, utarbeidet
prosedyre og veileder for forebygging og håndtering av vold og trusler om vold. Det er viktig at
ansatte er kjent med disse dokumentene, og at ledere på alle nivåer aktivt benytter disse.
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7.5.2 Status 2017 - tiltak mot vold og trusler innenfor kommunalområde Oppvekst
Vold og trusler innenfor oppvekstområdet er ofte knyttet til elever med spesielle behov. Til tross for
ekstra tilførte ressurser, og dermed tettere oppfølging av disse elevene, oppstår det situasjoner med
utagerende atferd i skolemiljøet.
Vold og trusler mot ansatte tas på alvor, og det gjennomføres jevnlig veiledning av ansatte i forhold
til enkeltelever. Det er ved flere skoler gjennomført vergekurs for ansatte, og det jobbes kontinuerlig
med å forbedre retningslinjer for ansatte vedrørende voldshendelser.
Flere skoler har nå lavere terskel for å ta kontakt med andre aktuelle instanser i kommunen, noe som
gjør at saker fortere blir diskutert i skolenes ressursteam.

7.5.3 Status 2017 - tiltak mot vold og trusler innenfor kommunalområde Velferd
Fysisk vold og trusler innenfor velferdsområdet er ofte relatert til pasienter som har utagerende
og/eller truende atferd. Det er spesielt Eikjoltunet ved Solborg bo- og aktiviseringssenter som har
store utfordringer knyttet til utagering fra demente brukere, men dette er også en kjent
problematikk ved de andre sykehjemmene.
Miljøarbeidertjenesten som yter tjenester til personer med utfordringer innen rus og psykiatri, samt
Botjenester som gir tjenester til personer med utviklingshemming, har også utfordringer med vold og
trusler mot ansatte. Det forekommer også at ansatte på NAV opplever truende situasjoner.
Innenfor velferdsområdet jobbes det forebyggende med kompetanseheving av ansatte for å
forebygge og håndtere utagerende atferd.
 Botjenester har fast tilbud om kurs i håndtering av utagerende atferd, til alle ansatte som
yter tjenester til brukere med utagering.
 Miljøarbeidertjenesten har satt i verk flere tiltak på enkeltbrukere, og bruker
Habiliteringstjenesten aktivt for råd og veiledning.
 Sykehjemmene jobber med å øke kompetansen til sine ansatte, slik at de bedre settes i stand
til å takle utagerende atferd. Dette kan blant annet være i form av vergetrening. I enkelte
tilfeller må utagerende pasienter skjermes, og det må leies inn ekstra bemanning.

7.6

Varsling

I 2017 var det ingen varslingssaker i Ski kommune.
Ski kommunes etiske retningslinjer slår også fast at kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er
legitimt å ta opp eventuelle kritikkverdige forhold.

7.7

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser gjennomføres for å få informasjon om brukernes tilfredshet med ulike
kommunale tjenestetilbud. Resultatene benyttes til å forbedre tjenestene slik at brukerne opplever
bedre service og tilgjengelighet.
Kommunestyret vedtar i forbindelse med Budsjett og handlingsplan hvilke lokale
brukerundersøkelser som skal gjennomføres påfølgende år.
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7.7.1 Status 2017 - brukerundersøkelser
Det ble gjennomført brukerundersøkelser for følgende områder i 2017:
 Kråkstadtunet
 Hjemmetjenesten
 Avlastningsboligen, under virksomhet Miljøarbeidertjenesten
 Foreldreundersøkelse, både kommunale og private barnehager
 Foreldreundersøkelse, skole
 Elevundersøkelse, skole
 Foreldreundersøkelse, SFO

7.8

Dialogmøter

Det skal årlig avholdes dialogmøter i hver virksomhet i kommunen. Dialogmøtene fungerer som en
møteplass mellom:
 Virksomhetsleder
 Representant for de ansatte på virksomheten
 Brukerrådets medlemmer
 Politikere fra kommunestyre og hovedutvalg
Dialogprosessen for 2017 startet opp med ordførers møte med brukerrådslederne i januar.
I tråd med kommunestyrets vedtak av 7. desember 2016 ble det gjort enkelte endringer i
gjennomføringen av dialogprosessen i 2017. Politisk sekretariat hadde ansvar for å invitere
politikerne til det enkelte dialogmøte. For å sikre en bredest mulig deltakelse fra politikerne ble
dialogmøtene gjennomført i løpet av tre uker i mars og april. I disse ukene var det ikke planlagt andre
politiske møter. Det ble gjennomført tre felles dialogmøter for virksomheter uten brukerråd for
områdene tekniske tjenester, stab/støtte og oppvekst.
31 av kommunens 32 virksomheter avholdt dialogmøter i løpet av våren og sommeren 2017. Som en
oppfølging av dialogmøtene ble det utarbeidet et notat med en oversikt over de ulike innspillene fra
møtene. Resultatet av årets dialogmøter ble forelagt formannskapet som egen sak i juni. I denne
saken ga rådmannen en skriftlig tilbakemelding på innspill som kom frem under dialogmøtene.
Formannskapet vedtok å ta innspillene fra dialogmøtene i 2017 til etterretning.
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8 Årsregnskap 2017 - Ski kommune
8.1

Innhold
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8.2

Regnskap
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8.3

Noter
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Balanse, detaljert
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 17/18

Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00303-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter 2.halvår 2018 avholdes på følgende datoer:
4.9
16.10
27.11
Kontrollutvalgets møter avholdes på tirsdager med møtestart kl. 18:00
Vedlegg:
Ski kommune - Møteplan høsten 2018, Møteplan KU 2018
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag for 2018 basert seg på ti møter i løpet av
året, inkludert ett møte i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo og to fellesmøter
med kontrollutvalget i Oppegård vedrørende kommunesammenslåingen.
Forslaget er avstemt med kommunestyrets møtedatoer for 2.halvår 2018.
Forslaget er avstemt med møteplan i de øvrige kontrollutvalg i Follo.
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo vil bli avholdt
25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus
Styret i FIKS vil fastsette programmet for faglig forum 2018 i sitt møte 14.juni.
Vurdering:
Etter innspill fra utvalgets leder, vil sekretariatet foreslå at tirsdager kl. 18.00
videreføres som fast møtetidspunkt.
Dersom det dukker opp ekstraordinære saker eller en ikke har rukket å behandle alle
pågående saker innen møtet 27.11, foreslår sekretariatet at utvalget bør ha en
reservedato 18.12.
Av annen møtevirksomhet vil sekretariatet foreslå følgende:
20.9 – Fellesmøte mellom Oppegård KU og Ski KU
Intensjonen er at Ski KU tar initiativ til dette møtet. Dato er ikke avklart med
kontrollutvalget i Oppegård kommune.
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Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.
Ås, 07.05.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPLAN HØSTEN 2018
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Bemerk:
F = Frist for å sende saken til kommunalsjef for godkjenning!!!
PSU/FN = Fellesnemnd PSU Nordre Follo og Fellesnemnd
FN AU = Fellesnemnd arbeidsutvalg
FSK = Formannskap
KST = Kommunestyret
ELD = Eldrerådet
RFF = Rådet for likestilling av funksjonshemmede
E = Eiendomsutvalget
OK = Utvalg for oppvekst og kultur
TM = Utvalg for teknikk og miljø
OH = Utvalg for omsorg og helse
PBU = Plan-og byggesaksutvalget
KLO = Klagenemnd
KU = Kontrollutvalget
PSU = Partssammensatt utvalg
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Formannskap - Heldagsmøte
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Uke 48
Kommunestyre

30 fr

31 on Kommunestyre

Milepælsplan
19. oktober = Budsjettseminar??
20. oktober = Budsjettseminar??
Høstseminar KS??
12. november = ELD behandler budsjett og handlingsplan
15. november = RFF behandler budsjett og handlingsplan
19. november = E/OK behandler budsjett og handlingsplan
20. november = TM/OHbehandler budsjett og handlingsplan
21. november = PBU behandler budsjett og handlingsplan
22. november = Formannskapet behandler budsjett og handlingsplan
12. desember = Kommunestyret behandler budsjett og handlingsplan
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KLO

Uke 50
Kommunestyre - Heldagsmøte

Uke 51
PSU/FN

Uke 52

Juleferie

17/18 Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 - 17/00303-3 Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018 : Møteplan KU 2018

A jour pr 6.5.18

MØTEPLAN 1.halvår 2018
Januar
10.,24.
22.
30.
18.x, 25.
18.x, 22.
31.
23.

Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

Februar
1.

Styret

Mars
22.
5.
13.
8.
19.
14.

April

24.
18.
10., 30.

Mai
3.
14.
15., 30.
31.
14.
23.

28.

x Fellesmøte

Juni
21.
18.
19.
11.
13.
12.
14.

Ski KU og Oppegård KU, Formannskapssalen, Oppegård rådhus

MØTEPLAN 2.halvår 2018
Juli
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

August
30.
27.

September
11.
20.x
20.x
5.
25.

Styret

Oktober
11., 25.y
25.y, 29.
23., 25.y
25.y
25.y
24., 25.y
25.y

November

6.

13.
x Fellesmøte

Ski KU og Oppegård KU (forslag)
y Faglig forum 2018, Kommunestyresalen, Ski rådhus

Preferanse på møtedager:
Mandag
(Frogn)
Tirsdag
(Nesodden, Ski, Ås)
Onsdag
(Vestby)
Torsdag
(Enebakk, Oppegård, Styret)

Desember
13.
10.
4.
5.
11.
6.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 18/18

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00020-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Ski KU 190318, FKT Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av
oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet, NKRF Forslag til veileder for KUsekretariat, Vedlegg Retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat
og revisjon, Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018,
Tilsynsrapport introduksjonsloven Ski kommune, Aktivitetsplan Ski KU pr 190318
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
Orienteringssaker (OS):
OS 18/18
OS 19/18
OS 20/18

OS 21/18
OS 22/18
OS 23/18

Protokoll Ski KU 19.03.18 (vedlagt)
Høring: FKT Veileder – Hva kan kontrollutvalget forvente av
oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet (vedlagt)
Høring: NKRF Veileder for god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariatene (vedlagt)
Vedlegg Retningslinjer for samarbeid mellom
kontrollutvalgssekretariat og revisjon (vedlagt)
Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter
2018 (vedlagt)
Tilsyn med kommunens forvaltning av introduksjonsloven –
individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram – Ski kommune
2018 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 19.3.18 (Vedlagt)

Ås, 07.05.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

19.03.2018 kl. 00:00
Kommunestyresalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg
(SV), Karl M. Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne
Marit Holene (SP)
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall:
Ingen
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, konstituert rådmann (under sakene 8/18 – 13/18)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Even Tveter, forvaltningsrevisor (under sakene 8/18 – 13/18)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Møtet ble lukket under behandling av sak 13/18, jfr. Koml. § 31 nr.2, jfr. Fvl. § 13.
Protokolltilførsel fra Svein Kamfjord:
Representanten Kamfjord er uenig i vurdering av og beslutningen om å behandle sak
13/18 unntatt offentlighet.
Møteprotokoll godkjent 12.04.2018

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
8/18

18/00056-1

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i
Ski kommune

3

9/18

16/00001-11

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk
helsearbeid for barn og unge i Ski kommune

5

10/18 18/00054-2

Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende brukere Prosjektplan

6

11/18 18/00053-1

Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for
Smerta golfbane

7

12/18 18/00055-1

Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski
kommune

8

13/18 18/00057-1

Henvendelse til kontrollutvalget - Prosjekt Ny
Turnhall i Ski kommune - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

9

14/18 18/00020-3

Referat og orienteringer

9

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Ski KU-8/18
Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski
kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette
følgende tiltak:
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker
byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig.
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en
total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og
investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å
unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem
forslag om dette i egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018:
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalgets medlemmer.
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien orienterte om Ski kommunes arbeid med
eiendomsforvaltning.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski
kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette
følgende tiltak:
d) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker
byggene, bør tydeliggjøres så langt mulig.
e) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en
total oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.
f) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og
investeringsmidler (påkostning), og strakstiltak bør synliggjøres.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å
unngå ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem
forslag om dette i egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Ski KU-9/18
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid
for barn og unge i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev, datert 13.februar 2018,
vedrørende oppfølging av revisjonens anbefaling g) i forvaltningsrevisjonsrapporten
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune, til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018:
Konstituert rådmann Jane Short Aurlien redegjorde for oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten, herunder spesielt revisjonens anbefaling g)
Sekretær ble gjort oppmerksom på en inkurie i saksframlegget. Dette vil bli rettet opp
før saken oversendes kommunestyret.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev, datert 13.februar 2018,
vedrørende oppfølging av revisjonens anbefaling g) i forvaltningsrevisjonsrapporten
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune, til orientering.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Ski KU-10/18
Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende brukere - Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressurskrevende brukere i Ski kommune.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018:
Forvaltningsrevisor Even Tveter redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål
fra kontrollutvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressurskrevende brukere i Ski kommune.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Ski KU-11/18
Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta golfbane
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS undersøke de faktiske forhold rundt
kravet fra Ski golfklubb
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018:
Leder orienterte.
Roar Thun fremmet forslag om å endre punkt 2 hvor Follo Distriktsrevisjon IKS
erstattes med rådmann.
Kontrollutvalgets medlemmer ville ha følgende tilføyelse til punkt 2:
«… og melde tilbake til kontrollutvalget.»
Votering:
Roar Thun sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Omforent forslag om tilføyelse til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann undersøke de faktiske forhold rundt kravet fra Ski
golfklubb, og melde tilbake til kontrollutvalget

Ski kontrollutvalg 19.03.2018

Side 7 av 11

18/18 Referat og orienteringer - 18/00020-5 Referat og orienteringer : Protokoll Ski KU 190318

Ski KU-12/18
Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om status i arbeidet med å
omdisponere området rundt alunskiferdeponiet på Taraldrud.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018:
Leder orienterte.
Kontrollutvalgets medlemmer ble enig om følgende alternative forslag:
1. Saken avvises.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet gi tilbakemelding om kontrollutvalgets vedtak til
den som har henvendt seg til kontrollutvalget.
Votering:
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018:
1. Saken avvises.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet gi tilbakemelding om kontrollutvalgets vedtak til
den som har henvendt seg til kontrollutvalget.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Ski KU-13/18
Henvendelse til kontrollutvalget - Prosjekt Ny Turnhall i Ski
kommune
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Ski KU-14/18
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2018:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
OS 14/18

Aktuelle orienteringer
Torill Rønsen Ekeberg viste til oversikten og fremmet ønske om orienteringer i
et senere møte på følgende tema:



OS 17/18

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
Venteliste sykehjem

NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018
Bente Njøs Paulshus orienterte om konferansen.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2018:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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Eventuelt
Saksmengde i kontrollutvalget
Roar Thun tok opp saken og viste til dagens møte med mange saker vedrørende
henvendelser og hvor enkelte saker hadde stort omfang.
Thun mente at leder og sekretær burde ha avgjort enkelte av disse sakene istedenfor
å legge de frem for kontrollutvalget.
Leder understreket at henvendelsene hadde kommet til kontrollutvalget og mente det
da var naturlig at hele kontrollutvalget fikk ta stilling til om dette var saker
kontrollutvalget skal behandle eller ikke.

Møtet hevet kl. 22.06.

Ski kontrollutvalg 19.03.2018
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1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat
Veilederen er laget av en arbeidsgruppe bestående av:
•
•
•
•

Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i kontrollutvalget i Namsos
Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune

Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver:
•
•
•

Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg inkludert hva
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat
Nødvendig kompetansekrav for sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg
Størrelse på sekretariatene

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

1

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat/id2358396/
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3. Innledning
FKT har utarbeidet egne veiledere på disse områdene:
•

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

•

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

•

Påse-ansvaret overfor revisor – er under arbeid.

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

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

3.2. Kontrollutvalgsboken
Kontrollutvalgsboken2 beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver også
kontrollutvalgssekretariatets rolle bl.a. på denne måten på side 22:
«Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et velfungerende
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns- og
kontrollfunksjon på en god måte.
Kommunestyret har plikt til å sørge for sekretariatsbistand til kontrollutvalget. Det er et krav
at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette
innebærer at sekretæren ikke kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre
revisjonsoppgaver for kommunen. Sekretariatet er underlagt forvaltningslovens
habilitetskrav. Den som utfører sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved
utførelsen av oppgavene.
Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, gjennom:
• interkommunalt selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner
• interkommunalt samarbeid etter koml. § 27
• vertskommunemodell basert på koml. § 28 c
2

Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka-2utgave
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•
•

ansatt sekretær direkte underlagt kontrollutvalget
kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et
revisjonsselskap som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen)
Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som
utvalget gir. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver
sekretariatet skal ha. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde
ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet.
Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften åpner for ulike løsninger når det gjelder
organisering av kontrollutvalgets sekretariat. Sekretariatsfunksjonen kan imidlertid ikke
legges til administrasjonen eller revisjonen. Begrunnelsen for dette er at kontrollutvalget skal
føre kontroll med administrasjonen og føre tilsyn med revisjonen. Kontrollutvalgets
tilsynsansvar etter loven og forskriften vil omfatte ordføreren og bystyresekretariatets leder.
Det vil derfor også være i strid med regelverket dersom sekretariatsfunksjonen legges til
personer som er underlagt disse.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og
forberedt. Det er derfor viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet regnskap,
revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig faglig ressurs og en nyttig
diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør derfor holde seg oppdatert om saker som er
relevante for kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen.
Sekretariatet må også ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging
av sakene. Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget, og
bør være tilgjengelig for å drøfte saker mellom møtene.
I tillegg til å påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet
ivareta oppgaver som å:
• lage og sende ut møteinnkalling
• påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling
• praktisk tilrettelegging av møter
• skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene
• sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert
• følge opp vedtakene i kontrollutvalget
Sekretariatets oppgaver omfatter også arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker,
møteprotokoller og korrespondanse. Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen
arkivdel for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter. Ansvaret
for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen, fordi sekretariatsfunksjonen ikke ligger
under administrasjonssjefens myndighetsområde.
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon.»
Kontrollutvalgsboken er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede
sekretariatene i sitt daglige virke.
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3.3. Lovutvalget (NOU 2016:4) og lovforslaget (Prop. 46 L (2017-2018) om
sekretariatene
Lovutvalget har lagt frem forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) 3.
Flere av høringsinstansene, inkl. FKT og NKRF, er kritiske til utvalgets framstilling av hva
som bør være sekretariatenes rolle og oppgaver. Særlig gjaldt dette at sekretariatet ikke skal
innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.
Både Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges Kommunerevisorforbund har avgitt høringssvar
på NOU 2016:44 5.
Lovproposisjonen (Prop. 46 L (2017-2018)) ble lagt frem 16.03. 2018.6 Departementet
skriver at «Under enhver omstendighet mener departementet at lovforslaget, som er en
videreføring av gjeldende rett, ikke forbyr sekretariatet å innhente informasjon og vurdere
denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.» (ref. kap. 24.5.4). Departementet mener
videre at det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den internasjonale definisjonen på
revisjon i NS-EN ISO 9000:2000 som en grensedragning for sekretariatets oppgaver.

4. Oppgaveutførelse
4.1. Tilgjengelighet og bemanning
Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning at
sekretariatene er habile i forhold til egen kommune-/fylkesadministrasjon og til valgt
revisjonsordning.
FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har
relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Antall ansatte med høyere
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet. Da kommunereformen vil gi
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på sekretariatet vil øke og kravet til
relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som slår seg
sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere.
Kontrollutvalgene er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan, det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet
har formell kompetanse som «spiller kontrollutvalgene gode».
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene har flere ansatte, gjerne med
forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø
som man kan spille på med tanke på diskusjoner av hvordan man skal løse vanskelig
enkeltsaker.
3

NOU 2016:4: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-nykommunelov/id2481627/
4 http://www.fkt.no/nyheter/regnskapsrevisjon_c41207l1734/hoeringsuttalelse-til-forslaget-til-nykommunelov
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-nykommunelov/id2481627/?uid=6ca6769d-8d22-4c4c-9760-82b0d0404991
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3
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4.2. Kontrollutvalget som oppdragsgiver
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på
vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret
gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i
hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.
Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet skal være
kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers utføre de
oppgaver som kontrollutvalget ber om.
Det bør utarbeides en aktivitetskalender/møteplan for aktiviteten i kontrollutvalget. Her kan
«måoppgavene» (pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge - i tillegg til
oppgaver kontrollutvalget selv har valgt å prioritere.
Kontrollutvalget er oppdragsgiver i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll, i tillegg til å bestille forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og
regnskapsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget er også oppdragsgiver ved bestilling av
orienteringer fra rådmannen.
Det er viktig at kontrollutvalgene utformer gode og konkrete bestillinger. Sekretariatet bistår
kontrollutvalget med dette arbeidet.

4.3. Analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige verktøy for kommunens øverste politiske
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som
oppnås.
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen.
Dette framgår av § 77, nr. 4:
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon).»
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. jf. § 77, nr. 5
Eierskapskontrolldelen i selskapskontrollen innebærer for eksempel kontroll med at
kommunen har eierskapsstrategi og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning. Videre kan det utføres
eierskapskontroll med at selskapet oppfyller formål/krav i kommunens eierstrategi. En tredje
variant av selskapskontroll er at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskapet. Det kan
være vanskelig å skille mellom de to siste variantene. I Prop. 46 L (2017-2018), forslag til ny
kommunelov, foreslår departementet derfor at all eierskapskontroll skal utføres av revisjonen
i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Departementet mener dette bidrar til å styrke
6
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kvaliteten på eierskapskontrollen samtidig som den gir en klarere rollefordeling mellom
bestiller og utfører.
Hvis lovgiver (Stortinget) definerer eierskapskontroll som en revisjonsoppgave, vil revisjonen
både få ansvar for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen.
Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet vil på sin side ha som oppgave å planlegge
og bestille forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller.
Overordnet analyse:
Forvaltningsrevisjonsplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 10.
Selskapskontrollplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene, jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 13.
Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat,
kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll må likevel gjennomføres slik at kontrollutvalget får et godt bestillingsverktøy
som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier
i prosessen.
Det kan være en fordel å ha en innledende dialog med utvalget for å foreslå/presentere en
metodikk for analysearbeidet.
Mange kontrollutvalg har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og
arbeidsmøter i selve analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å
vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt
sin mening.
Kartlegging av risiko kan gjøres gjennom flere ulike handlinger og møtepunkter:
• Sentrale styringsdokumenter, slik som siste handlingsplan med budsjett, siste
årsrapport og andre nye kommuneplaner, bør spille en sentral rolle i kartleggingen.
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til
overordnet analyse for selskapskontroll. Gjennomgang av kommunens egne
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante
risikofaktorer i kommende planperiode.
• Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre
tilsynsmyndigheter og KOFA kan være relevant å ta med.
• Løpende dialog med forvaltningen i forbindelse med prosjektarbeid er en viktig kanal
for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker risikoområder som
går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.
• Dialog med kommuneansvarlig regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og
oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til
å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på.
• Møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen med den hensikt å få
administrasjonens innspill på aktuelle risikoområder i kommunen.
7
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•

I tillegg til interne seminar i kontrollutvalget, kan det også arrangeres fellesmøter med
f. eks rådmann/kommunalsjefer og ordfører/gruppeledere, KU-leder og sekretariat
hvor forslag til områder blir diskutert.
I overgangen mellom to valgperioder, bør også avtroppende kontrollutvalg og
ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg

•

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

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

2

1 Tema/Navn på prosjekt
2
3
.
Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om
gjennomføring med revisjonen.

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

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

Tilsvarende vedtak/innstilling kan fattes i fm selskapskontrollplanen.

4.4. Bestiller/utfører modell
Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestillerutførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter
bestilling. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen i forbindelse med forberedelsen av
møtene, må kontrollutvalget kunne forvente at sekretariatet har den samme avstanden til
revisor som det forventes av utvalget.
Grunnlaget for en slik bestiller-utfører-tenkning kan vi finne forarbeidene til dagens
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en
8
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tilsynsfunksjon overfor revisjonen, og skal følge opp at kommunen får de revisjonstjenester
den har bestilt. Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».
Kontrollutvalgets bestillerrolle kommer tydeligst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av
utvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon (jf. kommuneloven § 77
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskriften forklarer at «i dette ligger at
kontrollutvalget har en «bestillerrolle» i forbindelse med forvaltningsrevisjon».
I merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften står det videre: «I tillegg er det sekretariatet
som utøver bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon dersom
kommunestyret/fylkestinget vedtar å benytte annen enn egen ansatt revisor til å utføre slik
revisjon.»
I kapittel 4.3 beskrives hvordan vi mener bestiller-utførermodellen må forstås og praktiseres
når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Bestilling av revisjonsrapporter
I forbindelse med at kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon eller
selskapskontroll bør det gjennomføres en idédugnad i et utvalgsmøte. En slik idédugnad bør
starte med at kontrollutvalget, med utgangspunkt i gjeldene plan, diskuterer seg frem til
hvilket revisjonsprosjekt man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om
en skal velge andre enn det neste prioriterte prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det.
Når kontrollutvalget har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere
problemstillinger/moment som en vil at revisor skal finne svar på. I dette arbeidet kan
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse
og plan for forvaltningsrevisjon. Her bør kontrollutvalget også ha en mening om omfanget på
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller mer i bredden.
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget, på bakgrunn av det som
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål,
problemstillinger, eventuelle avgrensinger, ressursbruk og tidspunkt for levering av
revisjonsrapport. Forslag til prosjektplan bør behandles i neste møte i kontrollutvalget.
Dersom utvalget ønsker at det blir gjort endringer i denne må revisor bli bedt om å levere en
ny redigert versjon av prosjektplanen.
I dette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få
fremdrift i arbeidet, i tillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget ønsker svar
på.
Det er kontrollutvalget som uansett skal være i førersetet i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi
si at det er kontrollutvalget som bestemmer hva som skal revideres mens revisjonen
bestemmer hvordan det skal revideres. Det siste er likevel ikke til hinder for at
kontrollutvalget bør få komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges
ut, hvem som bør intervjues eller hvem som bør delta i en spørreundersøkelse.
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4.5. Forberedelse av møte i kontrollutvalget
Forberedelser til kontrollutvalgets møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt
for folkevalgte organer i kommunen. Det er organets leder som har ansvaret for å sette opp
saksliste til møtene, jf. kommuneloven § 32 nr. 2 og merknader til forskrift om kontrollutvalg,
se rundskriv H-15/047.
«Dette antas imidlertid ikke å være til hinder for at sekretariatet overfor lederen fremmer
forslag om hvilke saker som bør tas opp i møte» (ref. departementets lovtolkning sak
05/3440, 26.6 2015)
Kontrollutvalgsboken foreslår at sekretariatet setter opp en årsplan for kontrollutvalget som
inneholder møtetidspunkt, planlagte/faste saker og annen aktivitet, for eksempel
virksomhetsbesøk.
Eksempel på en årsplan:

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

7

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

Politiske saker:
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjenning av protokoll fra forrige møte
• Status for revisjonens arbeid med forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Kvalitet i heldøgns
omsorgsplasser»
• Bestilling av prosjektplan – «Etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner»
• Innledende dialog med revisor om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for
perioden 2018-2019
• Overordnet revisjonsstrategi - kommuneregnskapet 2017
• Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse
• Forslag til budsjettrammer for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018
Referatsaker:
• Kontrollutvalgets møterett i generalforsamlinger
• Vedtak i kommunestyret – forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpasset opplæring»
• Vedtak i kommunestyret om Eierskapsmelding
• Invitasjon til FKT-fagkonferanse
• Økonomirapport 1. kvartal 2017
Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen, avklare om det
er saker som bør behandles for lukkede dører. I så fall er det sekretariats ansvar å sørge for
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.
Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere
habilitet knyttet til behandlingen av enkeltsaker. Det er kontrollutvalget som avgjør om et
medlem er habil eller ikke. Sekretariat kan bistå kontrollutvalget ved å forberede en
begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møte for å gi generelle orienteringer eller
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for
at flere fra administrasjonen møter i kontrollutvalget knyttet til en bestemt sak. I alvorlige
saker kan det kanskje være hensiktsmessig å organisere en høring. Høring er et virkemiddel
som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for
høring i kontrollutvalg (april 2014), se punkt 3.

11

18/18 Referat og orienteringer - 18/00020-5 Referat og orienteringer : FKT Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet

Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger for virksomhetsbesøk. Det er en
fin anledning til det når kontrollutvalget skal behandle en selskapskontroll.
I forberedelsene til møtet bør det også være sekretariatets oppgave å bestille møterom og
evt. bevertning.

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

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

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget rapportere og har innstillingsrett
direkte til kommunestyret når det gjelder bl.a. følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonsrapporter
Selskapskontrollrapporter
Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde resultatet av oppfølging av
tidligere gjennomførte revisjonsrapporter
Valg av revisjonsordning
Eventuelt valg av revisor
Valg av sekretariats ordning
Eventuelt valg av sekretær

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

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

Videre skal kontrollutvalget gi uttalelse bl.a. i følgende saker:
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•
•
•
•

Årsregnskapet for kommunen
Årsregnskap for kommunale foretak (KF)
Prosjektregnskap
Kontrollrapporten fra skatteetaten

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.
Sekretariatets forslag til innstilling må bygge på sekretariatets vurderinger av hva i rapporten
som kan være relevant for kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere,
understreke etc., og hvordan rapportens anbefalinger (og evt. andre anbefalinger) bør følges
opp.
Et eksempel på en innstillingsmal:
Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling:
1 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «xxx» til etterretning
kommunestyret finner det positivt at
men kommunestyret merker seg at
2 Kommunestyret ber derfor rådmannen om at hun
(revisjonens anbefalinger, evt. også andre anbefalinger fra KU, f.eks at rådmannen
kommer tilbake med en handlingsplan for oppfølging)
3 Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til xxxxx innen xxx

4.7. Utsending av møteinnkalling
Kommunene har nedfelt i reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling skal
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget følger den
samme normen.
I dag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget. Derfor er det praktisk at møteinnkallingen
sendes som vedlegg til en e-post. Det er en fordel å ha et saksbehandlingssystem som
produserer møteinnkallingen/sakspapirene som en pdf-fil med bokmerker. Bokmerkene gjør
det lett å navigere i dokumentet. Mottakerne er kontrollutvalget, kommunen v/ordfører (som
har møterett i kontrollutvalget) og revisor (som også har møterett i kontrollutvalget).
Rådmann, vararepresentanter og aktuelle media (lokalaviser) settes på som kopimottakere.
Sekretariatet må ha oversikt over om det i tillegg er behov for å sende sakspapirer med
ordinær postgang.
Sekretariatet må også sørge for at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller publiseres på
nett. Mange sekretariat har egne hjemmesider som er lenket opp mot hjemmesidene til
kommunene som de betjener. Eventuelt kan kontrollutvalget ha et eget område på
kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller mv. bli lagt ut. Hvis filen er for stor
til å sendes som vedlegg til e-post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i e-post
om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden.
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4.8. Avvikling av møte i kontrollutvalget
Både kontrollutvalgets medlemmer, revisjonens og rådmannens representanter, møter i
kontrollutvalget med fokus på det som ofte er faglig komplisert og vanskelig og noen ganger
også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet. Det kan hende at både
presse og publikum er til stede. Hvis ikke døren er åpen i tide og møterommet klargjort for
presentasjon, kan det fort skape irritasjon og stress. Derfor må sekretariatet møte opp i god
tid og sørge for at alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysarkpresentasjoner må ligge klar på sekretærens pc og pc bør være koblet opp til tv-skjerm eller
prosjektor før møtestart.
Det er videre en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg
underveis i møtet, særlig hvis kontrollutvalget har som praksis å godkjenne protokoll i samme
møte.
Sekretariatet er utvalgets rådgiver underveis i møtet. Det kan for eksempel innebære å
hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet. Hvis
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet, er det naturlig at
sekretariatet finne hjemmel i loven til å lukke møtet.
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet møterommet.

4.9. Etterarbeid etter møte i kontrollutvalget
Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å
undertegne protokollen, kvalitetssjekker protokollen før den sendes ut.
Protokollen kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen. Protokollen
godkjennes formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet
til. Saksbehandlingssystemene produserer egne dokumenter til dette formålet.
Forvaltningsrevisjonsrapporter sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder
spørsmål til rådmannen, sendes til rådmannen osv. Innbyggere eller andre som har
henvendt seg KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets vedtak.

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

Henvendelser til kontrollutvalget

De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de
har en sak for kontrollutvalget. I utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til
å behandle «... andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner» (merknader til
kontrollutvalgsforskriften § 4). Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere
saken.
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under
«saksopplysninger» hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.
Sekretariatet kan videre gi sin vurdering av om henvendelsen faller inn under utvalgets
kompetanseområde eller ikke.
Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet i
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel i en
oppfølgingssamtale med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for
eksempel tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget bør gå videre med. Andre er
mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om
kontrollutvalget bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU-leder mandat til å gjøre slike
vurderinger før henvendelsene legges fram. Sekretariatet bør involveres både for å bidra
med faglige råd, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres.
Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en
beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen. Fokuset
bør være på systemkontroll. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan,
og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. I
slike tilfeller er det naturlig å vise til rett klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen,
sivilombudsmannen etc.)
Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon
som omfatter kommunens varslingsrutiner, bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at
kommunen har slike rutiner.

4.11.

Valg av revisjonsordning

Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 Valg av revisjonsordning
lyder bl.a. slik:
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egnerevisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.»
Når kommunen eller fylkeskommunen har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere
revisjonsordningen sin må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget på
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dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret eller kontrollutvalget kan på eget
initiativ ta opp spørsmålet.
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. I dette arbeidet vil
det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene.
Som det går frem av forskriftens § 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens §
78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget. En slik sak bør inneholde vurderinger
for og mot på disse tre alternative løsningene:
1. ansette egne revisorer (ansatt i kommunen)
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (IKS, § 27 e.l.)
3. inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting)
Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning skal
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg.
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det vil etter FKT sin mening likevel være
hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda med
innstilling om å fortsette ordningen. Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge
frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (IKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt
selskap opprettes. I slike tilfeller er det kontrollutvalget som har innstillingsretten, jf.
kommuneloven § 78.3.

4.12.

Valg av revisor

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

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

4.13.

Valg av sekretariatsordning

I forskrift om kontrollutvalg § 20 står det bl.a. dette:
«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.»
I forbindelse med lovendringen som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget skal ha
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon, ble det etablert forskjellige
sekretariatsordninger rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å
vurdere ordningene på nytt.
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det imidlertid igjen aktualisert seg at
man må vurdere fremtidig sekretariats ordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene.
I dette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt
om hjelp til å utrede sakene fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer. Kontrollutvalget bør
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av
settesekretariat i denne sammenhengen være habilitetsmessig uheldig. Dette fordi det
aktuelle sekretariatet i neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis valg av
sekretariatsordning eller valg av sekretær skal konkurranseutsettes.
Det er inndelingsloven som gjelder i forbindelse med kommunesammenslåinger og i den står
det i § 26 bl.a. dette:
«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrollutvala.»
Det er følgende ordninger som er aktuelle:
1. Ansette egen sekretær (ansatt i kommunen)
2. Delta i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget (IKS, § 27 e.l.)
3. Inngå avtale med ekstern part i markedet (konkurranseutsetting)
FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretariatsordningen for hverandre ikke er en god
måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig
kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke bør kunne velges
som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i konkurrenters
forretningshemmeligheter i forbindelse med konkurranseutsetting av revisjon.
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget som er ansatt i kommunen. Det vil i begge
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disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem
sak til kommunestyret/fellesnemda med innstilling om å fortsette ordningen.
Dersom de berørte kommunene har forskjellige ordninger må kontrollutvalget utrede saken
på nytt hvor de tre alternativene som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor
kommunestyret/fellesnemnda på valg av ordning.

4.14.

Valg av sekretær

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

4.15.

Kontrollutvalget sin rolle i fm. kommunesammenslåing

Kommunesammenslåinger medfører at kontrollutvalget får en del oppgaver som de får
ansvar for å gjennomføre før sammenslåingen. Dette dreier seg bl.a. om disse oppgavene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg av revisor for fellesnemnda
Valg av revisjonsordning for ny kommune, se punkt 4.11
Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 4.12
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.13
Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.14
Følge opp internkontroll i nåværende kommune
Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen
o Spesielt fokus på at internkontrollen blir ivaretatt
Samordning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon i kommunene som skal slås
sammen
Samordning av rullering av plan for selskapskontroll i kommunene som skal slås
sammen

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

4.16.

Årsmelding for kontrollutvalget

Det er vanlig at kontrollutvalget får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år.
Årsmeldingen bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret, og et innhold
som er relevant for året som er gått.
En årsmelding kan for eksempel inneholde disse punktene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formål og oppgaver for kontrollutvalget
Sammensetning av kontrollutvalget
Sekretariatsordningen
Revisjonstjenesten
Om virksomheten i året som er gått, møter, antall saker etc
Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser
Bedrifts/virksomhetsbesøk
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8. Gjennomført regnskapsrevisjon
9. Gjennomført forvaltningsrevisjon
10. Gjennomført selskapskontroll
11. Andre saker, henvendelser, tips ol
12. Oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner
Når årsmeldingen skal behandles i kontrollutvalget bør saken fra sekretariatet inneholde en
innstilling til kommunestyret. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret fordi den må
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget til
kommunestyret.

4.17.

Folkevalgtopplæring for kontrollutvalget

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

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

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

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

4.18.

Målform

Alle kommuner og fylkeskommuner er underlagt Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova)
der det går frem dette av § 1:
«Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ
for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn
på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhengen reknast for
slikt organ.»
Det betyr at sekretariatet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk.
Målformen i den aktuelle kommunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal
benyttes.
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5. Aktuelle lenker
Deloitte rapport om «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014:
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat
Høring fra KMD om ny kommunelov:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-kommunelov/id2481627/
Høringssvar fra FKT om ny kommunelov:
http://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/hoeringsuttalelse-til-forslaget-til-ny-kommunelov
Høringssvar fra NKRF om ny kommunelov:
http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2016/oktober/nkrfs-hoeringsuttalelse-forslag-til-nykommunelov/5597
Forslag til ny kommunelov Prop.46 L (2017-2018):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3
Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka2-utgave
Kommuneloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/200406-15-905
Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477vedlegg_1.pdf
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15904
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Veileder for god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariatene
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0) Forord
Styret i NKRF vedtok følgende mandat for arbeid med veileder for kontrollutvalgssekretariat:
Veilederen skal bygge på den strategien som ble vedtatt på Norges Kommunerevisorforbunds
årsmøte 11. juni 2017
1. Veilederen skal gi anbefalinger om god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariatene.
2. Videre må komiteen vurdere krav til reell og formell kompetanse for
kontrollutvalgssekretariatene og behov for etterutdanning. Siktemålet for dette
arbeidet må være en profesjonalisering av sekretariatsfunksjonen.
3. Veilederen må inneholde retningslinjer for samarbeid mellom
kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til å
styrke den kommunale egenkontrollen.
Punkt 1 og 2 ovenfor gjøres av kontrollutvalgskomiteen, mens punkt 3 gjøres av et eget
utvalg.
Kontrollutvalgskomiteen ved Kari Louise Hovland, Alexander Etsy Jensen og Mona Moengen med god
bistand fra Bjørn Bråthen i administrasjonen har utarbeidet et forslag til veileder.

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

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

-

Rune Tokle (administrasjonen) – sekretær for utvalget

Styret i NKRF fikk disse to dokumentene til behandling på sitt møte 6.2.2018. Der fikk
administrasjonen i oppgave å gå gjennom de to dokumentene og redigere dem til ett dokument, der
forslag til retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon skulle være
innarbeidet.
Dette dokumentet sendes nå ut på høring.
Dokumentet som ble utarbeidet av utvalget som så på samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat
og revisjon, er vedlagt.
Vi ber høringsinstansene spesielt legger merke til at

-

de to dokumentene har ulike formuleringer når det gjelder anbefaling om hvem som skal
lage planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I forslaget til veileder er dette
omtalt på side 11 under «Andre utredningsoppgaver» og på side 14 under «Overordnede
anbefalinger». I vedlegget er dette omtalt på side 4 under «Plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll». Vi ber derfor spesielt om at høringsinstansene kommer med synspunkter
på dette.
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-

teksten som omhandler arbeidsdeling mellom sekretariat og revisjon (kapittel 5 i forslaget
til veileder og kapittel 4 i vedlegget) er ulik i de to dokumentene. Vi ber derfor om
synspunkter på dette.

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




Kontrollutvalgsboken KMD 2015
Deloittes rapport «Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» desember 2014
Tilsyn og revisjon i kommunal sektor, Bråthen, Frydenberg og Rogndokken 2015

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

Det er mange forhold som påvirker rammevilkårene for den kommunale egenkontrollen som
ivaretas av kontrollutvalget og revisor. Det er nasjonale rammevilkår gitt gjennom lov og
forskrift, men også beslutninger som finner sted i det løpende politiske arbeidet. Det er lokale
variasjoner i rammene for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid fordi man noen steder har
vektlagt dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen til kontrollutvalg og revisjon varierer, noe
som også kan ha historiske årsaker. Kommunenes og fylkeskommunenes størrelse og
kompleksitet må også antas å påvirke dette.
Kommunene og fylkeskommunene har ulik organisering når det gjelder sekretariatsordning og
revisjonsordning. Denne organiseringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom revisjon og
sekretariat, samt kommunens oppfølging av oppgavene. Dette er naturlig da det kommunale
selvstyret står sterkt i Norge, og at måter å organisere arbeidet på som passer bra et sted ikke
fungerer så bra et annet sted.
God kommunikasjon og samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon er en
forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll og tilsyn. Fokuset fra aktørene i
kommunens egenkontroll bør være å spille hverandre gode, og at revisjonen og sekretariatet
sammen gjør kontrollutvalget best i stand til å løse sitt oppdrag.
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Veilederens formål å klargjøre ansvarsdelingen mellom sekretariat og revisjon og gi råd og
anbefalinger om arbeidsdeling og samarbeid. Den sier også noe om hva kontrollutvalget og andre
kan forvente av sekretariatet. Veilederen går ikke i dybden på alle arbeidsoppgaver og tema, for en
fullstendig gjennomgang vises det til Kontrollutvalgsboken1.
For å forenkle brukes systematisk kommunestyret og kommuner som fellesbetegnelser på
henholdsvis kommunestyret og fylkestinget samt kommuner og fylkeskommuner.

2) God skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene
Revisors rolle og oppgaver beskrives med begrepet «god kommunal revisjonsskikk». Det går frem av
kommuneloven § 78 nr. 1 at god kommunal revisjonsskikk er en «rettslig standard». Det vil si at
innholdet i kravet til revisjonen utvikles kontinuerlig i samsvar med det som til enhver tid anses som
faglig god yrkesutøvelse. I tillegg til lov- og forskriftskrav om revisjon, vil også nasjonale og
internasjonale revisjonsstandarder definere hva som til enhver tid er god kommunal revisjonsskikk.
På lik linje med at revisjonens oppgaver skal gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk
og i samsvar med etablerte og anerkjente standarder på området, skal denne veilederen bidra til å
beskrive hva som anses som god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene. Det er et behov
for å utdype innholdet i kontrollutvalgssekretariatenes rolle, ansvar og oppgaver utover det som går
frem av lov og forskrift. For kontrollutvalgssekretariatene vil en slik utfyllende veiledning sammen
med lov og forskrift utgjøre god skikk og praksis.
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god
kommunal revisjonsskikk. Sekretariatenes leveranser er underlagt løpende folkevalgt kontroll
gjennom kontrollutvalget. Som et bidrag til å klargjøre hvordan kontrollutvalgene skal kunne fylle
denne rollen, må det klargjøres hvilke forventninger de kan ha til sekretariatet utover det som
fremgår av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften. Et velfungerende sekretariat er en
forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.

3) Kort om kontrollutvalgssekretariat og deres mandat
Kontrollutvalgssekretariatet er støttespiller for kontrollutvalget og er viktig for godt og
effektivt kontrollarbeid i utvalgene. Sekretariatet er ansvarlig for saksbehandlingen i
kontrollutvalget og skal etter kontrollutvalgsforskriften § 20 påse at de saker som behandles
av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Kontrollutvalgssekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon, og er bindeleddet mellom
kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjonen, kommunestyret og kommunens
administrasjon.
Kommunestyret har ansvar for å sørge for sekretariatsbistand til kommunens kontrollutvalg.
Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av kommunens revisor og administrasjon.
Kommunens administrasjon har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjonseller avgjøringsmyndighet over kontrollutvalgssekretariatet. At sekretariatet skal være
uavhengig av kommunens revisjon og administrasjon, innebærer at de som utfører
sekretariatstjenester ikke kan være ansatt i administrasjonen eller utføre revisjonsoppgaver
for den aktuelle kommunen. Videre er det slik at verken leder av kontrollutvalget eller dets
medlemmer kan utøve sekretariatsoppgaver.
1

Kontrollutvalgsboken, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (KMD, 2. utg. desember 2015)
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/Kontrollutvalgsboka_-_2__utgaven.pdf]
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Bortsett fra dette kan sekretariatvirksomhetene være organisert på ulike måter. For eksempel:







Ansatt sekretær som er direkte underlagt kontrollutvalget
Interkommunalt selskap (IKS)
Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27
Kjøp fra andre som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen
Samvirkeforetak
Aksjeselskap

Interkommunalt samarbeid er mest utbredt. Deloitte2 har på oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) levert en evaluering2 av kontrollutvalg og
kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Evalueringen viser at en overvekt av sekretariatene
(55 prosent) har en slik samarbeidsform, og disse leverer tjenester til hele 81 prosent av
kontrollutvalgene.
Sekretariatet har enkelte oppgaver som er pålagt gjennom kontrollutvalgsforskriften.
Dessuten vil sekretariatet ha en del oppgaver knyttet til oppgaver som kontrollutvalget er
pålagt i samme forskrift og i kommuneloven. Det kan også foreligge selskapsavtale eller
vedtekter som spesifiserer hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet skal utføre. Utover dette
er det kontrollutvalget selv som definerer hva sekretariatet skal gjøre. Av
Kontrollutvalgsboken går det frem at det er viktig at utvalgets medlemmer og sekretariatet
holder seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget, og det anbefales at
sekretariatet har bred kompetanse. Kompetansekravet ved nye ansettelser bør være høyere
utdanning, fortrinnsvis på masternivå. I tillegg er det viktig at kontrollutvalgets
administrasjon har erfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis kommunal sektor og god
kjennskap til politiske prosesser. Kontrollutvalgsboken trekker også frem at sekretariatet bør
ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelser, utredning og oppfølging av sakene, og være
tilgjengelig for å drøfte saker mellom møter.
Deloittes evaluering viser at kontrollutvalgssekretariatene i hovedsak har tre roller: «saksbehandler»,
«utreder» og «administrator». Det varierer hvor mye det enkelte sekretariat utfører under hver rolle.
Alle sekretariatene er «administratorer», og en betydelig andel av sekretariatene fungerer som
«saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i saksfremstillinger. Det er også noen som fungerer som
«utreder» for sine kontrollutvalg, ved at de utfører overordnet analyse, eierskapskontroll eller andre
oppdrag basert på bestillinger fra utvalget.. Evalueringen viser imidlertid at det er store variasjoner
mellom sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke
oppgaver som utføres.
Evalueringen viser at kontrollutvalgslederne mener at kontrollutvalgssekretariatet har god
kompetanse og kapasitet, at de vurderer samarbeidet med sekretariatet som godt og at de mener at
sekretariat bistår utvalget på en god måte. Kontrollutvalgslederne er altså gjennomgående fornøyd
med eget sekretariat.
Det er stor variasjon mellom sekretariatene når det gjelder hvor mye tid som i gjennomsnitt brukes
per kontrollutvalg. Faktorer som har innvirkning på tidsbruken er kontrollutvalgets budsjett,
2

Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (Deloitte desember 2014)
[https://www.regjeringen.no/contentassets/5ab8be06fec447b3822c6fedecf030ac/evaluering_kontrollutvalg_k
ontrollutvalgssekretariat_deloitte_des14.pdf]
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kommunestørrelse, kontrollutvalgets engasjement, kontrollutvalgets kompetanse,
innbyggerengasjement (innspill) og forhold ved kommunens administrasjon. Flere av disse faktorene
har også sekretariatet innvirkning på, som for eksempel når det gjelder kontrollutvalgets
engasjement og kompetanse. Sekretariatet bør tilby opplæringen til kontrollutvalgene, særlig etter
valg av kontrollutvalget. På den måten har de mulighet til å påvirke kompetansegrunnlaget til
utvalgsmedlemmene. Opplæringsaktiviteter kan bidra positivt til kontrollutvalgenes engasjement.
Kontrollutvalgets budsjett er også i stor grad styrende for hvilken kapasitet man kan forvente av
sekretariatet. Sekretariatene gir utrykk for at forventningene til sekretariatets leveranse stadig øker,
samt at arbeidsmengden og kompleksiteten i sakene øker.

4) Bestiller-utførermodellen
Kontrollutvalgene jobber etter en bestiller-utførermodell der kontrollutvalget har bestillerrollen og
revisjonen har utførerrollen. Dette er en modell som praktiseres i de fleste kommuner.
Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i å utføre bestillerrollen. Utvalget
bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag.
Revisjonen rapporterer resultatet av sitt arbeid til kontrollutvalget, som igjen rapporterer til
kommunestyret.
Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestiller-leddet, mens andre hører hjemme i
utførerleddet. For noen oppgaver er det behov for en avklaring av hvem som skal gjøre dem.

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

5) Arbeidsdeling i bestiller- utførermodellen - Sekretariatets arbeidsoppgaver
Denne veilederen tar utgangspunkt i Deloittes kategorisering av arbeidsoppgavene, men tar med
ytterligere to kategorier; sekretariatets rådgivningsfunksjon og koordinering av aktørene.
Arbeidsoppgavene deles dermed inn i fem kategorier: Administrasjon, saksbehandling, utredning,
rådgivning og koordinering.
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Det er viktig at sekretariatene er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er
forsvarlig utredet, men at de har mulighet til å innhente bistand og bruke dokumenter fra
revisjonen. Her er kriterier som kompetanse, kapasitet og uavhengighet viktige å vurdere. I
saksfremlegg som berører kontrollutvalgssekretariatets tjenester bør sekretariatet vurdere sin
uavhengighet og dokumentere denne i saksfremstillingen.
Vi vil i det følgende gå nærmere inn på disse fem kategoriene. Når det gjelder utarbeidelse av
saksframlegg, blir dette nærmere omtalt i forbindelse med saksbehandling nedenfor.

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

Kalle inn
Skrive protokoll
Arkivansvar, herunder vurdere forholdet
til offentleglova
Bestille møterom
Oppdatere nettsider
Økonomioppfølging
Følge opp kontrollutvalgets vedtak
Påse at kontrollutvalgets saker kommer til
behandling i kommunestyret

•
•
•
•
•

5.2 Saksbehandling
Det er kontrollutvalgssekretariatet som har ansvaret for utarbeidelse av saksfremlegg med forslag til
vedtak til kontrollutvalget. Enkelte saker innebærer behandling av leveranser fra revisjonen, og
sekretariatet vil bygge på dette i saksfremlegget. I slike saker kan ikke sekretariatet overprøve
revisjonens rapporter, men skal se til at leveransen er i henhold til bestillingen og at saken er
tilstrekkelig opplyst. Sekretariatet forbereder også en rekke saker der underlaget kommer fra andre
enn revisjonen (rådmannen, Fylkesmannen, sekretariatet selv). Nedenfor beskrives saker som
kommer fra revisjonen.

Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre bestillinger
til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen. Når det er
bestilt og levert dokumenter om forvaltningsrevisjon (foranalyse, prosjektplan,
forvaltningsrevisjonsrapport, utredning m.m.) fra revisjonen, er det kontrollutvalgssekretariatets
ansvar å gjennomgå det leverte produktet og utarbeide et saksframlegg. Saksfremlegget sammen
med rapporten skal gi et forsvarlig grunnlag for at kontrollutvalget skal kunne fatte sitt vedtak. I
denne saksforberedelsen bør sekretariatet gjøre oppmerksom på forhold som vurderes som viktig at
kontrollutvalget er oppmerksomme på. Et eksempel på en slik vurdering er om produktet svarer på
bestillingen som ble gitt. I enkelte tilfeller kan det stilles spørsmålstegn til eller være innvendinger
mot rapporten. I slike tilfeller vil det være naturlig at sekretariatet har dialog med revisjonen før
saken legges frem i kontrollutvalgets møte. Etter at kontrollutvalget har behandlet saken, skal den
ofte videre til kommunestyret. Det er sekretariatets oppgave å sørge for videre fremdrift og
oppfølging.
Saker som omhandler regnskapsrevisjon er faste årlige saker som følger regnskapets årshjul. Her har
kontrollutvalget liten påvirkning, da regnskapsrevisjon er betydelig regulert. Kontrollutvalget skal for
øvrig avgi en uttalelse om kommunens årsregnskap etter at revisjonsberetningen er avlagt. Det er
vanlig at sekretariatet utarbeider et forslag til uttalelse i forbindelse med utarbeidelse av
saksframlegg. Denne saken utarbeides på grunnlag av kommunens årsregnskap og -beretning,
revisors beretning og eventuelt andre kilder. En slik uttalelse kan gjerne også inneholde noe mer
basert på kontrollutvalgets vurderinger knyttet til rådmannens redegjørelse om betryggende kontroll
og om kommunen har nådd egne vedtatte handlingsregler. NKRF har utarbeidet en mal3 for
kontrollutvalgets uttalelse.
Henvendelser - Kontrollutvalget kan motta henvendelser og innspill fra kommunestyret, innbyggere i
kommunen, organisasjoner og andre. Det er opp til kontrollutvalget å beslutte om og hvilke
3

Informasjon 2018/1 fra kontrollutvalgskomiteen
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Info_fra_NKRFs_organer/KU-kom/2018/KU-info12018_KUs_uttalelse_om_arsregnskapet.pdf]
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henvendelser som vil bli behandlet. Flertallet i kommunestyret kan imidlertid pålegge
kontrollutvalget å utrede konkrete saker, og slike saker skal dermed tas til behandling. Når det
gjelder henvendelser fra andre aktører, bør det enkelte kontrollutvalg ha rutiner for hvordan disse
skal håndteres. I noen kontrollutvalg legger sekretariatet frem saker på alle henvendelser, mens i
andre foretar sekretariatet en vurdering sammen med leder av kontrollutvalget om dette er en sak
for utvalget eller ikke. I enkelte tilfeller ser man at henvendelsene er klagesaker eller varslingssaker.
Disse bør besvares med en anbefaling om riktig instans. Det er også kontrollutvalg som får alle
henvendelser presentert som en eventuelt-sak, og dermed avgjør i fellesskap om dette er en sak
utvalget ønsker å gå videre med. NKRF anbefaler at henvendelser legges frem for kontrollutvalget og
at det er utvalget som treffer avgjørelsen om og eventuelt hvordan henvendelsen skal behandles.
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor - Kontrollutvalget har et påseansvar overfor revisjonen
som ivaretas av sekretariatet. NKRF har utarbeidet veiledere4 for dette. I dette påseansvaret ligger
blant annet at kontrollutvalget skal bli forelagt oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring
samt at man skal påse at god kommunal revisjonsskikk følges. Dette påseansvaret utføres noe ulikt,
men det bør legges frem som en årlig sak for behandling i kontrollutvalget, eventuelt rapporteres i
kontrollutvalgets årsrapport.

Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon, er viktig når det gjelder
kontrollutvalgets påse-funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger,
konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt
kontrollutvalget – som skal fatte de vedtak det finner nødvendig på det foreliggende
saksgrunnlaget.
Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget, er forsvarlig
utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak være å sikre
at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer som nevnt ikke at
sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting, lovanvendelse og
vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv bære ansvaret for
gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er åpenbare mangler ved
produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette, før saken legges fram
for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å
sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget ber om resultatene
av den eksterne kvalitetskontrollen av revisjonen.

5.3 Utredning
Kontrollutvalget kan bestille utredninger fra revisjonen, sekretariatet eller andre. Noen
utredningsoppgaver er kontrollutvalget pålagt å få utført, mens andre må besluttes av
kontrollutvalget i den enkelte kommune. Man kan ikke utelukke at det finnes undersøkelser som
befinner seg i en «gråsone», og som det ikke er åpenbart om er å definere som revisjon eller
ikke. I slike tilfeller er det viktig med en dialog mellom sekretariat og revisjon, og at vurderingen
av om undersøkelsen er å betrakte som revisjon eller ikke revisjon, blir dokumentert.

4

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor (NKRF, oktober 2010)
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf]
Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon (NKRF, september 2011)
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf]
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Utredning hvor sekretariatet er pålagt utredningsansvaret
Forskrift om kontrollutvalg kap. 7. definerer «særlige oppgaver for kontrollutvalget». Bestemmelser
om «Valg av revisjonsordning» og «Valg av revisor» går frem av forskriftens § 16. Kommunestyret
avgjør selv om kommunen skal ansette egen revisor, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtak om dette treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Når kommunen skal vurdere revisjonsordningen, er det som regel nødvendig å behandle saken i to
omganger. Først skal det treffes en prinsippavgjørelse om revisjonsordning og deretter skal det
eventuelt foretas valg av revisor. I begge behandlingene er det kontrollutvalget som innstiller til
kommunestyret, og saken blir utredet og forberedt av kontrollutvalgets sekretariat. Hvis det er
truffet en prinsippavgjørelse om konkurranseutsetting av revisjonen, vil det være kontrollutvalgets
oppgave å legge revisjonstjenesten ut på anbud. I praksis forestår sekretariatet denne oppgaven som
kontrollutvalgets administrasjon. I dette arbeidet er det vanlig at sekretariatet trekker inn
kompetanse på økonomi, innkjøp og juridiske spørsmål foruten revisjonskompetanse.
Kontrollutvalget skal vedta prinsippene for konkurransen, vurdere anbudene, og legge frem
innstilling for kommunestyret.
Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda få fullmakt til å velge revisor. Inndelingslova angir
prosedyre for valget og slår entydig fast at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal
avgi hver sin innstilling. Kontrollutvalgene har anledning til å innstille på videreføring av
revisjonsordning dersom kommunene som skal slå seg sammen, har samme revisor. Dersom
kommunene som slår seg sammen har ulik ordning, må dette legges frem som nevnt over i to
omganger. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til
innstillingene og foreta det valget den mener er best.
Fellesnemnda kan også ved kommunesammenslåing få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning
for kontrollutvalget i den nye kommunen hvis kommunene som slår seg sammen har samme
sekretariat. Dersom det skal velges ny sekretariatsordning, skal kontrollutvalgene avgi innstilling. I
slike tilfeller anbefales det at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for
kontrollutvalgene.
Hvis det skulle skje at saksbehandlingen ikke følger lov og forskrift i spørsmålet om revisjons- og
sekretariatsordning, må det påpekes av sekretariatet, og kontrollutvalget bør få saken til behandling.
Andre utredningsoppgaver
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Kontrollutvalget er tillagt ansvaret
for å utarbeide overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og sekretariatet må
bistå kontrollutvalget i dette. Den overordnede analysen skal fremskaffe relevant informasjon om
kommunens virksomhetsområder og eierinteresser basert på risiko og vesentlighet. Hensikten er at
kontrollutvalget skal ha mulighet til å prioritere arbeidet for til slutt å ende opp med en vel
begrunnet plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dersom spørsmålet om hvem
som skal utføre overordnet analyse ikke er fastlagt av kommunestyret eller i oppdragsavtaler eller
lignende, står kontrollutvalget fritt til å bestemme hvem som skal utføre den. Det viser seg i praksis
at overordnet analyse blir gjennomført på ulike måter og av ulike instanser. Deloitte fant at litt over
halvparten (56 prosent) av kontrollutvalgene benytter kommunens revisor/revisjonsselskap til å
utføre den overordnede analysen. Det er mange kontrollutvalg (24 prosent) som benytter eget
sekretariat eller utfører analysen selv (12 prosent). Rundt fem prosent benytter en annen privat
leverandør til å utføre oppgaven. KMD5 har uttalt at det vil være naturlig at kontrollutvalgets
5

Uttalelse fra KMD 18.6.2007
[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h_02_09/06_1463.pdf]
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sekretariat utarbeider utkast til den planen som kontrollutvalget forelegger for kommunestyret til
vedtak, men at analysen som ligger til grunn for planen alternativt kan utarbeides helt eller delvis av
revisjonen eller andre.
Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet og finne gode løsninger som utnytter
kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres lokalt, er det
viktig med god dialog mellom revisjonen og sekretariatet om utarbeidelse av overordnet analyse.
Begge parter har behov for å bygge kunnskap om kommunen og dens risikoområder. Dersom
kontrollutvalget bestiller analysene av revisjonen, er det viktig at det utformes en god bestilling.
Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Når forslag til planer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll legges frem til behandling i kontrollutvalget, har sekretariatet ansvar for å påse at de
er forsvarlig utredet. Det er gode argumenter for at planarbeidet er oppgaver som hører hjemme i
bestiller-leddet, og bør utføres av sekretariatet. Dette er også i tråd med ovennevnte uttalelse fra
KMD6, hvor departementet sier at det vil være naturlig at kontrollutvalgets sekretariat utarbeider
utkast til den plan som kontrollutvalget forelegger for kommunestyret til vedtak. Likevel avviser ikke
departementet at revisjonen kan ha en rolle hvis det ikke medfører at revisjonen blir inhabil. Dette
må vurderes konkret i den enkelte kommune, heter det.

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

I dette dokumentet defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne
informasjonen mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 001. Dette
er ikke til hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold
i kommunen eller fylkeskommunen og systematiserer dette for kontrollutvalget. Denne type
kartlegging ansees ikke som revisjon.
Som en naturlig del av saksforberedelsene av et saksforhold til kontrollutvalget innhenter
sekretariatet faktaopplysninger, dette er å betrakte som interne sakspapirer som gjerne er innhentet
6

Uttalelse KMD 18.6.2007
[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h_02_09/06_1463.pdf]
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fra kommunens administrasjon til bruk i saksforberedelser. I noen tilfeller innkalles også rådmannen
for å holde en orientering om temaet, som en del av forberedelsen til saken.
Det er ikke alltid åpenbart hvilket kontrolltiltak som er mest hensiktsmessig å bruke om et tema
kontrollutvalget ønsker å se nærmere på. Det vil i slike tilfeller være tilrådelig å gjennomføre en
forundersøkelse før kontrollutvalget beslutter å sette i verk ett konkret kontrolltiltak. En slik
forundersøkelse kan for eksempel bestå av innhenting av faktaopplysninger, gjennomgang av
utvalgte dokumenter eller en kombinasjon av disse metodene. Forundersøkelser kan utarbeides av
både sekretariat og revisjon.

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

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

6) Overordnede anbefalinger
Det er særlig tre områder hvor det har vært behov for å avklare arbeids- og rolledelingen mellom
sekretariat og revisjon. Det gjelder saksfremlegg, overordnet analyse og planer for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Saksfremlegg er sekretariatets ansvar. NKRF mener at
man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer i dette dokumentet og
basert på kompetanse, kapasitet og habilitet når det gjelder overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Når det gjelder planer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll mener NKRF at sekretariatet bør utføre dette.
Vi vil imidlertid understreke at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en
forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i
forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene.
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Oppsummert sekretariatets oppgaver

Administrere

•Kalle inn
•Skrive protokoll
•Arkivansvar, herunder vurdere forholdet til offentleglova
•Bestille møterom
•Oppdatere nettsider
•Økonomioppfølging
•Følge opp kontrollutvalgets vedtak
•Påse at kontrollutvalgets saker kommer til behandling i kommunestyret

•Skrive saksfremlegg som opplyser saken til alle saker som legges frem for kontrollutvalget
•Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll
•Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen

Saksbehandle

Utrede

Gi råd

•Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
•Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
•Valg av revisjonsordning og valg av revisor
•Valg av revisor og sekretariat ved kommunesammenslåing
• Andre undersøkelser som ikke er revisjon

•Kompetent diskusjonspartner for kontrollutvalget
•Veilede kontrollutvalget
•Opplæring av kontrollutvalget
•Habilitet
•Lukking av møter
•Gi råd om mediahådtering

•Planlegging av kontroll og tilsynsarbeidet
•I forhold til revisjon og rådmann
•Samordning av statlige tilsyn

Koordinere
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Vedlegg

Samarbeidet mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon

1. Innledning
Årsmøtet i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) vedtok 11. juni 2017 at styrking av den
kommunale egenkontrollen skal være et strategisk satsingsområde. Som del av dette ble det
også vedtatt at rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon må tydeliggjøres og avklares.
Styret har fulgt opp dette, og nedsatte 9. oktober 2017 et utvalg som skal se på retningslinjer
for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid
kan bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen. Utvalgets sammensetning har vært:
-

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

-

Rune Tokle (NKRF) – sekretær for utvalget

Dette dokumentet inneholder noen overordnede prinsipper, beskrive sentrale oppgaver og
drøfte arbeidsdelingen. Utvalget peker på mulig praksis og understreker betydningen av god
dialog mellom sekretariat og revisjon.

2. Rammevilkår
Det er mange forhold som påvirker rammevilkårene for den kommunale egenkontrollen som
ivaretas av kontrollutvalget og revisor. Det er nasjonale rammevilkår gitt gjennom lov og
forskrift, men også beslutninger som finner sted i det løpende politiske arbeidet. Det er lokale
variasjoner i rammene for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid fordi man noen steder har
en større bevissthet rundt dette og har vektlagt dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen til
kontrollutvalg og revisjon varierer, noe som også kan ha historiske årsaker. Kommunenes
størrelse og kompleksitet må også antas å påvirke dette.
Kommunene og fylkeskommunene har ulik organisering når det gjelder sekretariatsordning
og revisjonsordning. Denne organiseringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat, samt kommunens oppfølging av oppgavene. Dette er naturlig da det
kommunale selvstyret står sterkt i Norge, og at organiseringsformer som passer bra et sted
ikke fungerer så bra et annet sted.

Organisering og rolle
Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann.
Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller
avgjøringsmyndighet over kontrollutvalgssekretariatet.. En kontrollutvalgssekretær kan være
ansatt i kommunen. Det mest vanlige er at sekretæren er ansatt i et interkommunalt samarbeid
eller selskap. Noen kommuner kjøper sekretariatstjenester etter å ha gjennomført en
konkurranse.
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Vedlegg
Leder av kontrollutvalget, dets medlemmer, rådmannen eller revisor kan ikke utøve
sekretariatsoppgaver.
Sekretariatet for kontrollutvalget er direkte underordnet utvalget. Kontrollutvalget bestemmer
hvilke oppgaver som utføres. Det kan foreligge selskapsavtale eller vedtekter som spesifiserer
hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet skal utføre.

Ansvar og oppgaver
Kontrollutvalgssekretariatet skal ifølge kontrollutvalgsforskriften § 20 andre ledd påse at
sakene som legges frem for kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir
iverksatt. Når sekretariatet forbereder saker som kommer fra revisjonen, må revisjonen selv
stå for at det produktet som leveres, holder faglig kvalitet.

3. Overordnede prinsipper og oppgaver
I dette kapittelet gjennomgås og drøftes noen overordnede prinsipper og oppgaver som ligger
til grunn for vurderingen av hvordan de konkrete oppgavene skal fordeles mellom sekretariat
og revisjon.

Bestiller-utfører-modellen
Vi vil her kort omtale den bestiller-utfører-modellen som ligger til grunn for
oppgavefordelingen mellom sekretariat og revisjon.
I 2004 ble kommuneloven endret og det ble åpnet for at kommunene kunne velge å kjøpe
revisjonstjenester i markedet. En forutsetning for å åpne opp for kjøp av revisjonstjenester i
markedet var at kontrollutvalget måtte ha et uavhengig sekretariat. Ordningen med at revisor
var kontrollutvalgets sekretær opphørte dermed. Arbeids- og oppgavefordelingen mellom
sekretariat og revisjon er fastsatt i kontrollutvalgsforskriften § 20, som blant annet slår fast at
sekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann, og at revisjonen ikke kan utføre
sekretariatsoppgaver.
Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i bestillerrollen. Utvalget
bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av revisjonen, mens regnskapsrevisjon er et
løpende oppdrag. Revisjonen rapporterer resultatet av sin kontroll til kontrollutvalget, som
igjen rapporterer til kommunestyret.
Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestillerleddet, mens andre hører hjemme i
utførerleddet.

Prinsipper som kommer fram i lov og forskrift
Enkelte av prinsippene som kommer fram i lov og forskrift drøftes nedenfor. Dette gjelder
prinsippene om at
 sekretariatet skal være uavhengig av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller
fylkeskommunen, og at
 den som utfører revisjon for den aktuelle kommune eller fylkeskommune ikke kan være
sekretariat for kontrollutvalget.
Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon, er viktig når det gjelder
kontrollutvalgets påse-funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger,
2
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konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt
kontrollutvalget – som skal fatte de vedtak det finner nødvendig på det foreliggende
saksgrunnlaget.
Når det gjelder vurderingen av om kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig
revisjonsordning, kan ikke revisjonen bistå kontrollutvalget. Det er en sekretariatsoppgave.
Like viktig er revisjonens uavhengighet av kontrollutvalget og dermed sekretariatet.
Revisjonens faglige vurderinger må være revisors egne, og ikke styrt av kontrollutvalget eller
sekretariatet.
Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre revisjonsoppgaver. I dette dokumentet
defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne informasjonen
mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 001. Dette er ikke til
hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold i
kommunen eller fylkeskommunen og systematiserer dette for kontrollutvalget. Denne type
kartlegging ansees ikke som revisjon.
Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget, er
forsvarlig utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak
være å sikre at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer som
nevnt ikke at sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting,
lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv
bære ansvaret for gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er
åpenbare mangler ved produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette,
før saken legges fram for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å
sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget ber om
resultatene av den eksterne kvalitetskontrollen av revisjonen.
Sekretariatsoppgaver i tillegg til å utarbeide saksfremlegg med forslag til vedtak, kan være
 Utarbeidelse av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 Utarbeidelse av forslag til uttalelse til årsregnskapet
 Utføre kartleggingsundersøkelser
Vi vil i det nedenstående gå gjennom disse.

Saksfremlegg
Saksfremlegg til kontrollutvalget kan blant annet omfatte:
 Saksfremlegg for bestilling av revisjon
 Saksfremlegg for behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter
 Saksfremlegg for behandling av regnskapsrevisjon
 Saksfremlegg etter eierskapskontroll og andre undersøkelser som ikke er definert som
revisjon
Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre
bestillinger til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen.
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Saksfremlegg for behandling av kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, utarbeides på
grunnlag av kommunens årsregnskap og -beretning, revisors beretning og eventuelt andre
kilder.
Man kan ikke utelukke at det finnes undersøkelser som befinner seg i en «gråsone», og som
det ikke er åpenbart om er å definere som revisjon eller ikke. I slike tilfeller er det viktig med
en dialog mellom sekretariat og revisjon, og at vurderingen av om undersøkelsen er å betrakte
som revisjon eller ikke revisjon, blir dokumentert.
Det er viktig at sekretariatene er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er
forsvarlig utredet, men at de har mulighet til å innhente bistand og bruke dokumenter fra
revisjonen. Her er kriterier som kompetanse, kapasitet og uavhengighet viktige å vurdere.
I saksfremlegg som berører kontrollutvalgssekretariatets tjenester bør sekretariatet vurdere sin
uavhengighet og dokumentere denne i saksfremstillingen.

Overordnet analyse
Kontrollutvalget er tillagt ansvaret for overordnet analyse, og sekretariatet må bistå
kontrollutvalget i dette. Dersom spørsmålet om hvem som skal utføre overordnet analyse ikke
er fastlagt av kommunestyret, står kontrollutvalget fritt til å bestemme hvem som skal utføre
den. Det viser seg i praksis at overordnet analyse blir gjennomført på ulike måter og av ulike
instanser.
Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet og finne gode løsninger som
utnytter kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres
lokalt, er det viktig med god dialog mellom revisor og sekretariat. Begge parter har behov for
å bygge kunnskap om kommunen og dens risikoområder.

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Når forslag til planer for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll legges
fram til behandling i kontrollutvalget, har sekretariatet ansvar for å påse at de er forsvarlig
utredet. Den enkelte kommune må for øvrig selv finne gode løsninger vedrørende sekretariatet
og revisors roller i det operative arbeidet med å utarbeide forslagene, løsninger som samtidig
ivaretar gjeldende krav til vurdering av habilitet.
Både sekretariat og revisor har kompetanse av betydning for planene for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og vil kunne ha nytte av det vedlikeholdet og den
oppbygging av kompetanse som planarbeidet medfører.
Hvis kontrollutvalgets sekretariat utarbeider utkast til planene for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, må sekretariatet sikre tilstrekkelig dialog med
revisor om innholdet i planene. Hvis det er revisor som utarbeider utkast til planene, er det på
samme måte nødvendig med god dialog med sekretariatet som har ansvaret for at sakene blir
forsvarlig forberedt.

4. Overordnete anbefalinger
NKRF mener at man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer
i dette dokumentet og basert på kompetanse, kapasitet og habilitet.
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Vi vil imidlertid understreke at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en
forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i
forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene.

31. januar 2018

Mona Moengen
leder for utvalget
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1. Om planen
«Samordningen

skal bidra til at
statens tilsyn med
kommunene
samlet sett er
oversiktlige,
enhetlige og
forutsigbart.»

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

1.2 Planen som et styringsverktøy
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen
skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2018. Planen må primært
ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under
året.
For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å ta hensyn til
eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.

1.3 Avgrensning av planen
Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen.
Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og
Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med
kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.
Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er:
Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Vegvesenet, Datatilsynet og Kartverket.
Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo.
Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo.
Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby.
Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes,
Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum.
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1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter:
Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.
(statleg tilsyn med kommunesektoren):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/

Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020:
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/stor-enighet-om-risikoomradene/

DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen:
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_20165_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2018
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2018. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan
fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.

2.1 Barnehageområdet (BHG.)
▪
▪
▪

Kommunens utøvelse av tilsynsplikt
Godkjenning av barnehager
Organisering av styrerressursen

2.2 Beredskapsområdet (BERED.)
▪

Tilsyn med kommunens beredskapsplikt

2.3 Helseområdet (HEL.)
▪

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

2.4 Landbruksområdet (LAND.)
▪

Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ)
▪
▪

Kommunens avløpshåndtering
Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn)

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling 2017/2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet
Landsomfattende tilsyn med introduksjonsloven – individuell plan
Kvalifiseringsprogrammet
Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår
Økonomisk rådgivning
Kommunen som krisesentermyndighet
Tilsyn med familievernkontor

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

2.7 Utdanningsområdet (UTD.)
▪
▪

Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn
med om skolene driver med skolebasert vurdering
Tilsyn med fagopplæring i videregående skole
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn
Forkortelser brukt i planen:
FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FNT: Felles nasjonalt tilsyn

LOT: Landsomfattende tilsyn

Datatilsynet: ingen planer om tilsyn med verken kommunale eller fylkeskommunale virksomheter i 2018.
Mattilsynet: Tilsynsplanlegging ikke avsluttet pr 1. mars.
Arbeidstilsynet- Oslo: Ikke kommunerettet tilsyn i 2018.
Vegvesenet: Risikobasert tilsyn. Kommuner/ bydeler velges ikke på forhånd, men basert på tips fra blant annet Parkeringsklagenemnda
og publikum.

3.1 Akershus Fylkeskommune:
Tidspunkt 2018

FMOA

Andre statlige
tilsynsmyndigheter

1.Halvår

2.Halvår
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3.2 Akershus kommuner:
Kommune

Tidspunkt
2018
1.Halvår

FMOA

Arkivverket

Kartverket

SOS:
LOT m/
introduksjonslovenindividuell plan

Egenkontrollen
Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum
Vannverk
Forvaltningsrevisjon tilskudd til kommunen

Asker
Kommunebesøk
2.Halvår

BERED.:
Kommunal
beredskapsplikt
NAV

1.Halvår

2.Halvår

AurskogHøland
1.Halvår

Arbeidslivskriminalitet
Blir tilpasset undervisning gjennomført?
Praktisering av foreløpige svar og offentlighet

Bærum
2.Halvår

BERED.:
Kommunal
beredskapsplikt

7

18/18 Referat og orienteringer - 18/00020-5 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018

Samordning av kommunerettet tilsyn

Kommune

Tidspunkt
2018

FMOA

1.Halvår

Enebakk

Kartverket
Matrikkellovtilsyn

2.Halvår

Helse og Sosial:
LOT 17/18

1.Halvår

UTD:
Elevenes
psykososiale
skolemiljø

Eidsvoll

Arkivverket

Investeringsprosjekter

Samhandlingsreformen

2.Halvår

1.Halvår

Egenkontrollen

Helse og Sosial:
LOT 17/18

Byggesaksbehandling

BERED.:
Kommunal
beredskapsplikt

Fet
2.Halvår
1.Halvår

Kommunebesøk

2.Halvår

Helse og omsorg

Frogn
Investeringsbeslutninger/prosjektstyring
Follo landbrukskontor
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Kommune

Tidspunkt
2018

FMOA

1.Halvår

UTD:
FNT- Forvaltningskompetanse

Gjerdrum

Arkivverket

Egenkontrollen

Kartverket

Digitalisering

Helse og Sosial:
LOT 17/18
2.Halvår

Etterlevelse av regelverket for offentlige
anskaffelser

1.Halvår

2.Halvår

Hurdal
1.Halvår

Byggesaksbehandling
Selvkost byggesak

Lørenskog

2.Halvår
1.Halvår

Mobbing

2.Halvår

Nannestad
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Kommune

Tidspunkt
2018

FMOA

1.Halvår

UTD:
FNT- spesialundervisning

Arkivverket

Egenkontrollen

Kartverket

Psykisk helse og rus

2.Halvår

Nes
1.Halvår

Kommunebesøk
SOF- Sosial:
LOT m/
Introduksjonsloven
– individuell plan

Nesodden

UTD:
Kommunen som
barnehagemyndighet
Integrering av flyktninger

2.Halvår

Rus og psykiatri
Follo landbrukskontor
1.Halvår

Selvkostområdet – byggesak
Investeringsprosjekter i Nittedal - sosial
dumping

Nittedal

2.Halvår
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Kommune

Tidspunkt
2018
1.Halvår

FMOA

Arkivverket

Egenkontrollen

Kartverket

UTD:
FNT- Forvaltningskompetanse
Psykososialt læringsmiljø

2.Halvår

Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i
sykehjem

Oppegård
1.Halvår

Rælingen

BERED.:
Kommunal
beredskapsplikt

Legevakttjenesten

BERED.:
Kommunal
beredskapsplikt

Internkontroll, tjenesteperspektiv

2.Halvår
1.Halvår

2.Halvår

Skedsmo
1.Halvår

Ski

UTD:
FNT- forvaltningskompetanse

Elektronisk
arkivdanning

2. Halvår

Ressurskrevende brukere
Integrering av flyktninger
Empo AS
Follo landbrukskontor
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Kommune

Tidspunkt
2018

FMOA

Mattilsynet

Kartverket

Egenkontrollen

1.Halvår

BERED.:
Kommunal
beredskapsplikt

Mobbing i skolen

UTD:
FNT- spesialundervisning

Integrering av flyktninger

2.Halvår

Sørum
1.Halvår

Ullensaker

Digitale Gardermoen IS

2.Halvår

1.Halvår

Follo landbrukskontor

2.Halvår

Vestby

Integrering av flyktninger (?)
Store investeringsprosjekter (?)
1.Halvår

Barn og unges psykiske helse

2.Halvår

Ås

Investeringer og gjeld
Follo landbrukskontor
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3.3

Oslo kommune

Tidspunkt 2018

FMOA

1.Halvår

Helse:
Identifisering og
behandling av
underernæring i
sykehjem: Ryen
helsehus

Arbeidstilsynet

Egenkontroll
Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester:
Med utvalgte bydeler:
Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere –
virkemidler og måloppnåelse
Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen –
utskrivningsklare pasienter
Sykehjemsetaten:
Kvalitetsutvikling i kommunale og ikke-kommunale sykehjem
og helsehus
Barne- og familieetaten:

-

Kvalitet i barneverninstitusjoner
Bydelenes arbeid med å forebygge utenforskap blant unge
(breddeundersøkelse med alle bydeler)

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap:

-

Utdanningsetaten: Svømmeopplæring i barneskolen
Eierskapskontroll i VIGO IKS

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel:

-

Renovasjonsetatens anskaffelse av avfallsinnhenting
Oppfølgingstilsyn- Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo
AS

Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten:
Saksbehandlingstiden i reguleringsplansaker
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Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for helse, eldre og
sosiale tjenester, Helseetaten, Utviklings- og kompetanseetaten,
Sykehjemsetaten og utvalgte bydeler:
Infrastrukturkapasitet for Gerica
Byrådsavdeling for finans og Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap:
Oppfølgingstilsyn: KOSTRA-rapportering – intern kontroll
Byrådsavdeling for næring og eierskap:

-

Risiko og sårbarhetsanalyser i Brann- og redningsetaten og
Oslo Havn KF

-

Eierskapskontroll i HAV Eiendom AS
Byrådens og styrets overordnede styring av og tilsyn med
arbeidet med å sikre god interkontroll i Boligbygg Oslo KF

Byrådsavdeling for finans, Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling
for byutvikling, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid,
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap:
Overordnet styring av informasjonssikkerhet
2.Halvår

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten og
utvalgte skoler:

-

Kvalitet i skolen: Bruk av vikarer og assistenter
Kvalitet og innhold i spesialundervisning i videregående
skole (utvalgte VGS og evt. PPT)

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Helseetaten
og bydelene:
Bydelenes kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter
med hjemmesykepleie
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-

Er NAVs sosiale tjenester tilstrekkelig tilgjengelige?
Sykehjemsetaten: Helsehus – omstilling i pleie- og
omsorgstjenestenes arbeid med rehabilitering

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel:
Bymiljøetaten: Forurenset grunn
Klimaetaten og andre virksomheter: Klimaetatens arbeid for
å nå kommunens klimamål
Byrådsavdeling for byutvikling, eventuelt andre berørte
byrådsavdelinger og bydel Gamle Oslo:
Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet
Overordnet byrådsavdeling og et utvalg virksomheter:
Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser
Byrådet, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester,
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Helseetaten, Utdanningsetaten og Velferdsetaten:
Tilgangsstyring, endringshåndtering mv. i tre utvalgte IKT-systemer
Byrådsavdeling for næring og eierskap og Omsorgsbygg Oslo
KF: Omsorgsbygg Oslo KF - investeringsprosjekter og internkontroll
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Samordning av kommunerettet tilsyn

Bydel:

2018

FMOA

Egenkontroll

1.Halvår

2.Halvår

Alna
1.Halvår

2.Halvår

Bjerke
1.Halvår

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere –
virkemidler og måloppnåelse

2.Halvår

Frogner
1.Halvår

Gamle Oslo

2.Halvår

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere –
virkemidler og måloppnåelse

Helse og Sosial:
LOT 17/18

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet
Samhandlingsreformen – utskrivning av pasienter
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Samordning av kommunerettet tilsyn

Bydel:

2018

FMOA

Egenkontroll
Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen –
utskrivningsklare pasienter

1.Halvår

2.Halvår

Grorud
1.Halvår

2.Halvår

Grünerløkka
1.Halvår

2.Halvår

Nordre Aker
1.Halvår

Nordstrand

SOF.- Sosial:
LOT m/ IntroduksjonslovenIndividuell plan

2.Halvår
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Samordning av kommunerettet tilsyn

Bydel:

2018

FMOA

Egenkontroll

1.Halvår

2.Halvår

Sagene
1.Halvår

St.
Hanshaugen

2.Halvår

1.Halvår

Stovner

Søndre
Nordstrand

2.Halvår

SOF.- Sosial:
LOT

1.Halvår

Helse og Sosial:
LOT 17/18

2.Halvår
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Samordning av kommunerettet tilsyn

Bydel:

2018

FMOA

1.Halvår

Egenkontroll
Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen –
utskrivningsklare pasienter

2.Halvår

Ullern
1.Halvår

2.Halvår

Vestre Aker
1.Halvår

Helse og Sosial:
LOT 17/18

2.Halvår

Østensjø
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Rutine for samordning av reaksjoner

«Samordningen skal
søke å sikre at summen
av pålegg ikke
overstiger de
økonomiske rammene
kommunene har til
rådighet.»

4.

Rutine for samordning av reaksjoner

Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under
kapittel 1.3.

4.1 Bakgrunnen for rutinen
Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige
virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene
kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer:

1. Vurdering
Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere
konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen.

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg
Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for
kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er
informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem
som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.
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Rutine for samordning av reaksjoner

Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer
og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal
ilegge sanksjoner.

Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med
«Samordningsstaben».

3. Dialog
Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller
andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre
sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om
samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med
«Samordningsstaben»
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten

5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper
vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på
vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av
momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1.
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6. Liste over kontaktpersoner
Tilsynsmyndigheter:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Samordningsstaben

Fakra Butt

fmoafbu@fylkesmannen.no

22003597

Barnehageområdet

Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk

fmoajan@fylkesmannen.no

22003808

Utdanningsområdet

Inger Børte

fmoaibor@fylkesmannen.no

22003803

Sosial- og familieområdet- Sosial

Grete Finstad

fmoagnf@fylkesmannen.no

22003615

Sosial- og familieområdet- Barnevern

Tove Narud

fmoatna@fylkesmannen.no

22003744

Helseområdet

Heidi Fugli

fmoahfu@fylkesmannen.no

22003921

Miljøvernområdet

Jens Hertzberg

fmoajhe@fylkesmannen.no

22003651

Landbruksområdet

Trond Løfsgaard

fmoatrl@fylkesmannen.no

22003663

Beredskapsområdet

Rune Svindland

fmoarsv@fylkesmannen.no

22003544

Arbeidstilsynet

Anne Langedrag

anne.langedrag@arbeidstilsynet.no

73 19 97 00

Mattilsynet, Region Stor-Oslo

Kirsti Edith Ullsfoss

kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no

22 77 84 87

Arkivverket

Jon Sandven

jonsan@arkivverket.no

92 61 36 41

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

Statlige tilsynsmyndigheter:
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Vegvesenet – region Øst

Jon Øverengen Wilberg

jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82

Kartverket

Janne Johnsen

Janne.Johnsen@kartverket.no

32 11 80 97

Datatilsynet

Hallstein Husand

Hallstein.Husand@Datatilsynet.no

22 39 69 44

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Kjell Tore Wirum

FIKS@follofiks.no

64 96 20 58

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat

Mona Moengen

monmoe@lorenskog.kommune.no

67 93 45 80

Kontrollutvalget i Oslo

Reidar Enger

reidar.enger@krv.oslo.kommune.no

23 48 68 03

hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no

23 48 68 36

Sekretariat-og revisjonsenheter:

Kommunerevisjon i Oslo

Hilde Ludt
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Tilsynsrapport
Tilsyn med kommunens forvaltning av
introduksjonsloven – individuell plan for
deltakere i introduksjonsprogram
Introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd
Ski kommune
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1. Innledning
Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter tilsyn med
Ski kommunes forvaltning av introduksjonsloven.
Tilsynet retter seg mot kommunen som ansvarlig for oppfyllelse av pliktene i loven.
Uavhengig av om tjenester utføres av andre enn kommunen, er det kommunen som
plikter å sørge for at tjenestene utføres i samsvar med loven og tilhørende
forskrifter.
a) Formålet med tilsynet
Introduksjonsloven skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf.
introduksjonsloven § 1.
For deltakerne i lovens ordninger vil brudd på introduksjonsloven ha
rettssikkerhetsmessige konsekvenser i strid med lovens målsetting. Lovbrudd vil
også kunne ha negative samfunnsmessige konsekvenser ved at overgangen til
arbeid eller utdanning blir forsinket. Dermed tar det lengre tid før den enkelte blir
økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte offentlige utgifter til nye
kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før
samfunnet kan benytte seg av de ressursene nyankomne innvandrere
representerer.
Tilsynet skal medvirke til etterlevelse av loven og være et bidrag i kommunens
arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. Det vises til kommunens
internkontrollplikt etter introduksjonsloven § 24.
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b) Fylkesmannens tilsynshjemmel
Introduksjonsloven gir i § 23 fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene
2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med:





Introduksjonsprogram (§§ 2-7)
Introduksjonsstønad (§§ 8-16)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (§§ 17-20)
Nasjonalt introduksjonsregister – NIR (§ 25 tredje og fjerde ledd)

Tilsynet kan også omfatte forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. I
tillegg gjelder reglene i forvaltningsloven med de begrensninger som følger av
introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven § 21.
c) Kommunens internkontrollplikt
Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at
virksomhet og tjenester etter introduksjonsloven kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og
fjerde ledd er i samsvar med krav fastsatt i loven. Kommunen skal kunne gjøre
rede for hvordan den oppfyller denne plikten, jf. § 24 annet ledd.
Selv om Fylkesmannen ikke skal føre særskilt tilsyn med at kommunen oppfyller
internkontrollplikten, vil kommunens internkontroll kunne være en del av tilsynet
når det gjelder kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonslovens kapittel
2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd.
d) Forholdet til kommuneloven
Det følger av introduksjonsloven § 23 annet ledd at fylkesmannens tilsyn skal
gjennomføres i samsvar med kommuneloven kapittel 10 A.
Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b. Dette
innebærer at tilsynet skal være en kontroll av om kommunens virksomhet og
vedtak er i samsvar med plikter pålagt i lov eller i medhold av lov.
Kommuneloven § 60 c gir fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn
i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører
oppgaver på vegne av kommunen.
Etter kommuneloven § 60 d kan Fylkesmannen gi pålegg til kommunen om å rette
forhold som er i strid med loven og/eller tilhørende forskrifter. Før det gis pålegg
om å rette lovbrudd, skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet.
e) Begreper
Følgende begreper benyttes i fylkesmannens konklusjon:
Lovbrudd
Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
Merknad
Forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der det er grunn til å påpeke muligheter for forbedring.
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Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil
ta hensyn til.
f) Om rapporten
Tilsynet er basert på gjennomgang av deltakermapper, redegjørelse fra kommunen,
skriftlig dokumentasjon og intervjuer. Konklusjonen i rapporten er derfor et uttrykk
for hva fylkesmannen har sett gjennom den dokumentasjonen og informasjonen
som forelå ved tilsynet.
Oversikt over dokumentasjonen fremgår av vedlegg 1.
Rapporten sier ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på
andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet.
g) Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført som et stedlig tilsyn med både gjennomgang av skriftlig
dokumentasjon og intervjuer.
Tilsynet er gjennomført slik:
1. Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kommunen om åpning av tilsyn 29.11.17
2. Mottak av dokumentasjon fra kommunen 22.01.18
3. Gjennomgang av 20 deltakermapper i kommunens lokaler 02.02.18
4. Orienteringsmøte avholdt i kommunen 07.02.18
5. Intervjuer gjennomført 07.02.18
6. Sluttmøte avholdt i kommunen 09.02.18
7. Utsending av foreløpig tilsynsrapport 02.03.18
8. Frist for skriftlig tilbakemelding fra kommunen på foreløpig rapport 15.03.18
9. Utsending av endelig tilsynsrapport 22.03.18
Deltakere i tilsynet fremgår av vedlegg 2.

2. Tema for tilsynet
Temaet for tilsynet er om kommunens forvaltning av introduksjonsloven
tilfredsstiller kravene etter § 6 og § 19 første ledd, om individuell plan for deltakere
i introduksjonsprogrammet.
Tilsynet gjelder også forvaltningslovens bestemmelser knyttet til disse paragrafene.
Lovverk, forskrift og rundskriv som regulerer introduksjonsordningen er:
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) (2017)
 Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne
innvandrere (2005)
 Forvaltningsloven (1967)
 Rundskriv G-01/2016
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3. Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven
I Ski kommune er arbeidet med introduksjonsprogrammet lagt til Nav Ski, og
flyktningtjenesten i Nav Ski har ansvar for Lov om introduksjonsordning.
Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting av flyktninger, for
introduksjonsprogrammet, og følger opp bosatte flyktninger i inntil fem år.
Nav Ski flyktningtjenesten har ansvaret for kartlegging av deltakere i
introduksjonsprogrammet, utarbeidelse av individuell plan og vedtak i
introduksjonsprogrammet.
Ski kommune er sammen med Vestby og Follo kommuner eier av Follo
Kvalifiseringssenter IKS, som tilbyr norskopplæring etter Lov om
introduksjonsordning og ulike tiltak som inngår i introduksjonsprogrammet.
Ski kommune har grunnskoletilbud for voksne ved Ski Voksenopplæring og tilbyr
norskopplæring etter Lov om introduksjonsordning. For deltakere som har sitt
introduksjonsprogram ved Follo Kvalifiseringssenter IKS har kvalifiseringssenteret
ansvaret for introduksjonsprogrammets språkpraksis og flyktningtjenesten har
ansvaret for programmets arbeidspraksis.
Flyktningtjenesten har ukentlige teammøter for veiledere som jobber med
oppfølging av introduksjonsdeltakere. Det avholdes jevnlig møter mellom
avdelingsleder, fagkoordinator og veileder hvor deltakerlister gjennomgås og
individuell plan diskuteres opp mot tiltak. Annenhver uke avholdes casemøter hvor
veiledere tar med seg saker til felles diskusjon. Flyktningtjenesten deltar på faste
samarbeidsmøter på Follo Kvalifiseringssenter IKS sammen med de to andre
eierkommunene. Programrådgivere ved kvalifiseringssenteret deltar cirka hver
sjette uke på teammøter i flyktningtjenesten.
Avdelingsleder i flyktningtjenesten rapporterer til Nav-leder og deltar på utvidet
Nav-ledermøte ukentlig, i tillegg til hyppige møter med Nav-leder. Nav-leder har det
overordnede faglige ansvaret for introduksjonsordningen.
Kommunalsjef har vært invitert inn til møter og hospitert ved flyktningtjenesten, og
rapporterer om arbeidet ved introduksjonsordningen til rådmannens ledergruppe.
Avdelingsleder flyktningtjenesten har deltatt i møter i rådmannens ledergruppe

4. Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering
Tema for tilsynet er om Ski kommune utarbeider og følger opp individuell plan til
deltakere ved introduksjonsprogrammet i tråd med gjeldende regelverk.
Tilsynet skal undersøke om kartlegging er utført i tråd med introduksjonsloven
§ 6 første ledd, og om den om den individuelle planen utarbeides i tråd med lovens
§ 6 og § 19 første ledd.
Videre skal det undersøkes om den individuelle planen inneholder programmets
tidsaspekter og ansvarlig for gjennomføring av tiltakene i planen, om planen er
begrunnet og utarbeidet med brukermedvirkning, og om den revideres i tråd med
loven.

18/18 Referat og orienteringer - 18/00020-5 Referat og orienteringer : Tilsynsrapport introduksjonsloven Ski kommune

Side 6 av 11
Det skal undersøkes om planen er et enkeltvedtak med klageadgang etter
forvaltningsloven jf. introduksjonsloven § 21 andre ledd bokstav a.
Det er sammenfattet en lovlighetskontroll gjeldende rettsikkerhet.
Momenter som skal kontrolleres etter tilsynsinstruks fra IMDi:
 Utarbeider kommunen en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak?
 Er planen individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med deltakeren?
 Inneholder den individuelle planen programmets start, tidsfaser og en
angivelse av tiltakene i programmet?
 Tas den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne mellomrom og
ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon?
 Fastsettes vesentlige endringer i den individuelle planen ved enkeltvedtak?
Fylkesmannens beskrivelse av kommunens praksis
Fylkesmannen har hatt en gjennomgang av kommunens skriftlige redegjørelse og
dokumentasjon, deltakermapper og intervjuer av ansatte i Ski kommune.
Flyktningtjenesten starter med kartlegging av nyankomne flyktninger ved bosetting,
og ansvaret for kartlegging ligger hos veileder. Kartleggingen nedfelles i
kartleggingsskjema og danner grunnlag for den enkeltes individuelle plan.
Deltakere som skal ha introduksjonsprogram ved Follo Kvalifiseringssenter har
individuell plan-samtaler med veileder fra flyktningtjenesten, og programrådgiver
og lærer ved kvalifiseringssenteret.
Dersom kartlegging av deltaker og deltakers mål tilsier behov for grunnskole, søkes
deltaker inn ved Ski voksenopplæringssenter som gjennomfører kartleggingsprøver
og gir vedtak om grunnskoleopplæring. Flyktningtjenesten tilstreber at alle elevene
i tillegg til skoletiden skal ha minst én praksisperiode.
Deltakere som skal ha introduksjonsprogrammet utenfor Follo Kvalifiseringssenter
IKS og Ski voksenopplæring har individuell plan-samtale med veileder i
flyktningtjenesten.
Alle deltakere ved introduksjonsprogrammet får individuell plan. Det utarbeides
plan for introduksjonsprogrammet etter lovens § 6 og plan for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter lovens § 19 første ledd. I økende grad utarbeides det én
felles individuell plan til deltaker.
Etter omorganisering og utvidelse av flyktningtjenesten medio 2017 er det
utarbeidet en ny mal for individuell plan som benyttes fra høsten 2017. Planen gis
forside med henvisning til lovens § 6 og det vedheftes vedlegg med informasjon om
klageadgang og klageprosedyre.
Ved uenigheter eller konflikter gjeldende planens innhold blir deltaker påminnet
klageretten.
Den individuelle planen revideres i samråd med deltaker hvert halvår i tillegg til ved
vesentlige endringer, og nye planer fattes.
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Aktører i kommunen som jobber med deltakere ved introduksjonsordningen deltar
på individuell plan-møter, og referat fra møtene journalføres.
Alle deltakere får tolkebistand ved første individuell plan-samtale samt fremover
etter behov.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen finner at deltakere ved introduksjonsordningen i Ski kommune ytes
en forsvarlig tjeneste. Fylkesmannen viser til at Ski flyktningtjeneste kartlegger alle
nyankomne flyktninger og nedfeller kartleggingen i eget skjema, og denne
kartleggingen danner grunnlag for utarbeidelse av individuell plan ved oppstart i
introduksjonsprogrammet. Kommunens rutiner og praksis er at kartleggingen er
utført innen tre måneder etter bosetting. Konkret har Fylkesmannen funnet at i 18
av 19 saker er deltakerne kartlagt innen tre måneder etter bosetting. Fylkesmannen
vurderer etter dette at kommunens praksis er i tråd med introduksjonsloven § 6 og
§ 19 første ledd jf. § 3, hvor det fremgår at kommunen så snart som mulig og
innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir
fremsatt, skal tilrettelegge introduksjonsprogram.
Videre vurderer Fylkesmannen at planen utarbeides i tråd med introduksjonslovens
kriterier, jf. § 6 og § 19 første ledd, og i samarbeid med bruker og samarbeidende
instanser. Planen er skriftlig og begrunnet, og det vises i begrunnelsen til de regler
og faktiske forhold planen bygger på, basert på nedfelt kartlegging av kompetanse
og deltakers mål. Planen inneholder programmets start, tidsfaser og en angivelse
av tiltakene i programmet, samt ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og den
revideres hvert halvår.
Fylkesmannen vurderer også at den individuelle planen fastsettes som
enkeltvedtak, og at deltaker underrettes skriftlig om planen og opplyses muntlig og
skriftlig om klageadgang, klagefrist, klageinstans og klageprosedyre. Fylkesmannen
finner derfor at formalkravene til den individuelle planen, jf. introduksjonsloven
§ 21 første ledd bokstav a, er oppfylt, og at deltakernes rettsikkerhet på
tilsynsfeltet er ivaretatt.
Fylkesmannens konklusjon
Kommunens forvaltning av introduksjonsloven tilfredsstiller kravene etter § 6 og
§ 19 første ledd, herunder også forvaltningslovens bestemmelser knyttet til disse
paragrafene jf. introduksjonsloven § 21 andre ledd bokstav a.
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5. Lovbrudd og merknader
Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd på det aktuelle tilsynsområdet.
Merknad
«Flyktningtjenesten ved Nav Ski har et forbedringspotensial i sitt arbeid med
individuell plan for deltakere ved introduksjonsordningen.
Økt formalisering av enkeltvedtak om individuell plan og systematisk kontroll av
planen vil ytterligere tydeliggjøre klageretten og derav øke
introduksjonsdeltakernes rettssikkerhet.»
Da det ikke er avdekket lovbrudd er tilsynet med dette avsluttet.

Monica Treu
revisjonsleder

Hanne Kristiansen Valle
revisor

Kjersti Barbakken
revisor
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Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon fra kommunen







Oversikt over kommunens organisering og flyktningtjenestens organisering
Stillingsbeskrivelser/instrukser for stillinger med ansvar for tilsynsområdet
Informasjon om delegert myndighet til å godkjenne vedtak
Redegjørelse for kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven og
hvordan deltakeres individuelle plan blir utformet
Oversikt over møtestruktur der saker etter introduksjonsprogrammet/individuell plan
blir diskutert
Oversikt over informasjonsflyt mellom kommunale etater/kontoret som er involvert i
introduksjonsprogrammet
Mål- og styringsdokumenter, utviklingsplaner med videre der introduksjonsprogrammet
er inkludert
Aktuelle prosedyrer/rutiner/retningslinjer og eventuelle kartleggingsskjema knyttet til
tema for tilsynet/individuell plan
Opplæringsplaner for alle ansatte som jobber med introduksjonsloven




10 siste vedtak med innvilgelse av introduksjonsprogram og tilhørende individuell plan
Oversikt over antall aktive deltakere i introduksjonsprogrammet per dags dato
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Vedlegg 2: Deltakere i tilsynet
Orienteringsmøte 07.02.18:
Nimco Aadan
veileder flyktningtjenesten
Renée Hall
veileder flyktningtjenesten
Kristin Næss Stub
bosettingskoordinator og veileder flyktningtjenesten
Nimo Dehay
veileder flyktningtjenesten
Daad Gjerde
rådgiver og koordinator Follo Kvalifiseringssenter
Elisabeth Hystad
daglig leder Follo Kvalifiseringssenter
Marit Rød Kronborg kommunalsjef velferd
Einar Lødemehl
Nav-leder
Elin Skifjell
avdelingsleder flyktningtjenesten
Kjersti Brandth
fagkoordinator og veileder flyktningtjenesten
Everita Andersen
veileder flyktningtjenesten
Intervjuer ansatte 07.02.18:
Everita Andersen
Renée Hall
Kjersti Brandth
Nimco Aadan
Daad Gjerde
Elin Skifjell
Einar Lødemehl
Marit Rød Kronborg
Sluttmøte 09.02.18:
Nimo Dehay
Kristin Næss Stub
Renée Hall
Elin Skifjell
Anna Braun
veileder flyktningtjenesten
Kjersti Brandth
Elisabeth Hystad
Daad Gjerde
Einar Lødemehl
Nimco Aadan
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 19.3.18
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.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan
(møtene starter kl. 18:00)

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Fellesmøter med Oppegård KU
18.1.18 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2018)
2. Tertialrapport (mai-aug 2018)
Rapporter fra revisjonen:
Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17- 30.04.18)
Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17)

Frist

Ansvar

Status

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.1.18
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Vedtatte 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

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Gjennomført

15.4.18

Rådmann
FDR
FIKS

Mai 2018
Sep 2018

Rådmann
Rådmann

Mai 2018
Nov 2017

FDR
FDR

KU 28.11.17

Avsluttet

Gjennomført
Utsatt
Gjennomført
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Nr.

10.
11.

12.

13.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Revisjonsstrategi 2017
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2017
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2016:
Internkontroll
Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken

Aug 2017
Mars
2016

FDR
FDR
FIKS

KU 17.10.17
KU 20.9.16

KST 09.11.16

2016
2017

FDR
FDR

KU 24.1.17

KST 15.02.17
KU 20.03.17
KST 15.05.17

FDR
FDR
FDR

KU 17.10.17
KU januar 2018?
KU 22.1.18 FR rapport

KST 13.12.17

FDR

KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger
KU 22.1.18 - Prosjektplan
KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger
Fellesprosjekt
KU 28.11.17 - Tema
KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger

Forvaltningsrevisjon 2017:
1. Byutvikling
2. Eiendomsforvaltning
3. Innkjøp Kommunale anskaffelser
Forvaltningsrevisjon 2018:
1. Integrering av flyktninger
2. Ressurskrevende brukere
3. Follo landbrukskontor
4. EMPO AS

14.

Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)

15.
16.
17.

Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)
Budsjett for tilsyn og kontroll
Budsjett for tilsyn og kontroll 2018
Overordnet analyse og
Plan selskapskontroll 2017-2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:

FIKS/FDR
FIKS/FDR
FIKS/FDR

Status

Avsluttet

KST 14.2.18

28.4.16
2.6.16 og
2.12.16
7.3.17
12.4.17

Rådmann
Rådmann

KU 20.03.17
KU 13.12.16

KST 15.05.17
KST 18.1.17

Rådmann
Rådmann

KST 14.2.18
KST 29.3.17

15.8.17
15.5.18

Rådmann
Rådmann

KU 22.1.18
KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av
anbefaling g)
KU 5.9.17
KU 20.3.17

September
2016

FDR/FIKS
FIKS

KU 05.09.17
KU 20.9.16

KST 13.12.17
KST 12.10.16

KST 27.9.17
KST 15.5.17
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)
Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Fellesmøte med Follo landbrukskontor
Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24

Våren 2017
2017

Rådmann
Rådmann
ÅS KU/FIKS
FIKS

Status

Avsluttet

Ikke mottatt
7.2.17
24.1.17

7.2.17
24.1.17
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