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Forvaltningsrevisjonsrapport
- Ressurskrevende brukere i Ski kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00054-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik de fremkommer i
rapporten på s. 4, og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
FR rapport Ressurskrevende brukere i Ski kommune
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 28.11.17 i sak 42/17 Forvaltningsrevisjon 2018 Bestilling
følgende:
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for

forvaltningsrevisjon av følgende:
a. Ressurskrevende brukere
b. Integrering av flyktninger
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge fram prosjektplan til neste møte.

Formål og problemstillinger
Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 19.03.18 – sak 10/18 Forvaltningsrevisjon
Ressurskrevende brukere prosjektplan med følgende formål og problemstillinger:
Formål:
«Undersøke om Ski kommune etterlever krav til tjenestetilbud for ressurskrevende
brukere og om det er etablert tilfredsstillende ordninger for økonomistyring.»
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Problemstillinger:
1. «Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og
målsettinger på området?
2. Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett
til?
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller
kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av
tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?
4. Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet og
koordineringen mellom de ulike enhetene?
5. Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området
sammenlignet med andre kommuner?
6. Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er
kommunenes beregninger tilfredsstillende dokumentert, og har kommunene
sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere?
Revisjonen presiserer at det i pkt 3 er henvist til Sosialtjenesteloven som er utgått.
Problemstillingen er revidert til følgene:
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og
pasient- og brukerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår
omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?
Forvaltningsrevisjonsrapporten:
Forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS, datert 18.12.18.
Sentrale funn:
Kvalitet på tjenesten
 Revisjonen påpeker at en rekke elementer i Ski kommunes
tjenesteproduksjon gir grunnlag for høy tjenestekvalitet. Dette handler
bl.a.om utarbeidede aktivitetsplaner for den enkelte bruker og prosedyrer
for gjennomføring av tiltak. Det påpekes som særlig positivt at
omsorgsboligene benytter seg av veiledning og faglige innspill fra A-hus.
 Pårørende er fornøyd med de fast ansatte. Det vises imidlertid til
omfattende bruk av vikarer. Brukere må forholde seg til mange ansatte,
noe som gir lavere kvalitet på tjenesten. Å høyne antallet fast ansatte vil
også redusere vikarbruken, og dermed antall ansatte den enkelte bruker
må forholde seg til. Vikarene har heller ikke samme kompetanse som fast
ansatte. Kommunen bør iverksette forbedringstiltak i form av bedre
opplæring og oppfølging av vikarer.
Brukers rett:


Ski kommune gjør et omfattende arbeid for å innhente relevante
opplysninger om søker som grunnlag for å fatte enkeltvedtak om tjenester.
Det er ansatt en person som fagkonsulent for området individuell plan (IP).
Kommunen har både kompetanse og kapasitet til å følge opp brukerens
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rett til å få utarbeidet IP.
Mange individuelle planer fungerer ikke etter hensikten fordi koordinator
ikke har tilstrekkelig tid til å følge opp. Det bemerkes at flere av de
ressurskrevende brukerne har avsluttet IP fordi alle tjenester ytes i
tilknytning til boligen de bor i.

Enkeltvedtak
 Enkeltvedtak foreligger for alle ressurskrevende brukere ved utgangen av
2018. Alle vedtakene redegjør for hvilket lovverk som er lagt til grunn,
opplyser om brukers klageadgang og hvordan klage skal framsettes.
 Ski kommune ligger ca tre måneder på etterskudd når det gjelder
revurderinger. Kommunen bør sørge for at revurderinger skjer i samsvar
med Helsedirektoratets regler, herunder å unngå tilbakedaterte
enkeltvedtak. Koordinerende tjeneste bør ha rutiner for å gjennomføre
revurderinger med faste intervaller.
Organisering og samarbeid
 Søknader om helse- og omsorgstjenester saksbehandles av virksomhet
Koordinerende tjenester. Organiseringen fremstår som tydelig. Det ligger til
rette for et godt samarbeid med relevante aktører til beste for den enkelte
bruker.
Økonomi og ressursbruk
 Kommunen har noe lavere kostnader pr. ressurskrevende bruker enn
nabokommunene. Årsaken til dette er ikke undersøkt.
Beregning av tilskuddskrav
 Dokumentasjon av refusjonskrav var tilstrekkelig til at kommunenes krav
ble godkjent av helsedirektoratet. Kommunen har også rutiner som sikrer
at refusjonskrav fanger opp samtlige brukere der kommunen har utgifter
over innslagspunktet for refusjon.
Revisjonens anbefaling:
Basert på det som har kommet fram i undersøkelsen, anbefaler revisjonen at Ski
kommune setter i verk følgende tiltak:
a. Enkeltvedtak bør revurderes før vedtakene løper ut
b. Vikarer med høyere kompetanse bør tilstrebes. Vikarer bør gis mer
oppfølging.
c. Antall små pleiestillinger bør reduseres.
d. Koordinators rolle bør styrkes slik at individuell plan fungerer tilfredsstillende.
Rådmannens høringsuttalelse:
Rådmannen har i brev, datert 14.12.18, kommentert under hvert av punktene i
revisjonens anbefalinger.
Rådmannens høringsuttalelse ligger vedlagt rapporten.
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Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er noe spørrende til metodene som er benyttet for vurdering av
tjenestene for ressurskrevende brukere.
Ski kommune har til sammen 41 ressurskrevende brukere, og av disse har 29
enkeltvedtak om kommunale tjenester i 68 timer pr uke. Revisjonen har intervjuet
pårørende til 4 brukere som alle har slike enkeltvedtak som gir rett til utvidede
tjenester. Sekretariatet mener flere brukere burde fått uttale seg, og at også brukere
som ikke har enkeltvedtak som gir rett til utvidede tjenester burde blitt hørt.
Det er 5 omsorgsboliger i kommunen. Revisjonen har hatt samtaler med personer
knyttet til 3 av disse. Sekretariatet mener alle omsorgsboligene burde vært
representert i utvalget av intervjuobjekter for revisjonen.
Det vises videre til revisors gjennomgang under kap 4, om brukers rett. Det er her
kun vist til bruken av individuelle planer, samtidig som det henvises til at de fleste
ressurskrevende brukere ikke har individuell plan. Sekretariatet setter
spørsmålstegn ved hvordan Ski kommune da sikrer at ressurskrevende brukere får
de tjenester de har rett til og behov for.
Sekretariatet er forøvrig av den oppfatning at revisjonen har svart på de
problemstillinger som var fastsatt i forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Da det her er snakk om basale tjenester for brukere i kommunene, vil sekretariatet
foreslå at det fastsettes en frist for oppfølging av anbefalingene på maksimalt 6
måneder.
Avslutning:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i
kontrollutvalgets møte og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme på møtet for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 15.01.19

Unni Westli/s./
Kontrollsekretær
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Ressurskrevende brukere
Forvaltningsrevisjonsrapport for Ski kommune

Follo omsorgsboliger II. Foto: Ski kommune.

Ski, 18.12.2018
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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER
1.1 Sammendrag
Ski kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger for prosjekt Ressurskrevende brukere i møte 19.3.2018 (sak 10/18).
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de seks problemstillingene:
Gult

1. Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og
målsettinger på området?
Saksbehandlingen i Ski kommune gir grunnlag for å fatte riktig enkeltvedtak om tjenester til ressurskrevende brukere. Undersøkelser tyder på at brukere får det omfanget
av tjenester som de har vedtak om. Kommunens rutiner inneholder flere elementer
som gir grunnlag for gode tjenester. Det har imidlertid kommet innspill på at vikarers
kompetanse og oppfølgingen av dem kan bli bedre.

Gult

2. Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett
til?
Ski kommune gjennomfører et omfattende arbeid for å innhente relevante opplysninger som gir grunnlag for å fatte riktig vedtak om tjenester til brukeren. Kommunen
har egen fagkonsulent for individuell plan (IP), som bl.a. har ansvar for å følge opp
brukers rett til IP.

Gult

3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av
tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?
Alle ressurskrevende brukere i Ski kommune har gyldig vedtak ved årsskifter. Vedtaket henviser til lovgrunnlag og beskriver omfanget av tjenester. Ski kommune ligger
ca. tre måneder på etterskudd når det gjelder å foreta revurderinger; vedtakenes virkningsdato blir tilbakedatert. Ski kommune må endre sin rutine på dette punktet.

Grønt 4. Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet og
koordineringen mellom de ulike enhetene?
Virksomhet Koordinerende tjeneste behandler alle søknader på området. Virksomheten er organisert i to team med forskjellig type saker. De samarbeider godt med andre
virksomheter i Ski kommune og eksterne aktører gjennom faste møtepunkter.
Grønt 5. Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området sammenlignet med andre kommuner?
Ski kommune bruker lavere beløp per ressurskrevende bruker enn dét nabokommunene gjør.

Follo distriktsrevisjon IKS: Ressurskrevende brukere – Ski kommune
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Grønt 6. Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens
beregninger tilfredsstillende dokumentert, og har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere?
Regnskapsrevisor har gitt en særskilt attestasjon på at refusjonskrav er i samsvar med
de regler som Helsedirektoratet har fastsatt. Dokumentasjonen er tilstrekkelig. Våre
undersøkelser viser at Ski kommune har rutiner som sørger for at alle krav om berettigede refusjoner blir sendt inn.
Grønt Samlet sett
Ski kommunes rutiner tilrettelegger for at ressurskrevende brukere får de tjenester de
har krav på og at tjenestekvaliteten er god. Pårørende har gitt uttrykk for at kvaliteten
på tjenester gitt av vikarer kan bli bedre. Ski kommune har rutiner som sørger for at
alle krav om berettigede refusjoner blir sendt inn.
Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt.

1.2 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Enkeltvedtak bør revurderes før vedtakene utløper.
b. Vikarer med høyere kompetanse bør tilstrebes. Vikarer bør gis mer oppfølging.
c. Antall små pleiestillinger bør reduseres.
d. Koordinators rolle bør styrkes slik at individuell plan fungerer tilfredsstillende.

Steinar Neby /s/
revisjonssjef

Even Tveter /s/
prosjektleder
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og
anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området."
2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene
skal revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. Verifisering (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunnlag.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
"Undersøke om Ski kommune etterlever krav til tjenestetilbud for ressurskrevende brukere og
om det er etablert tilfredsstillende ordninger for økonomistyring."
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Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:
1. "Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og målsettinger på
området?
2. Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett til?
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket
slik regelverket forutsetter?
4. Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet og koordineringen mellom de ulike enhetene?
5. Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området sammenlignet med
andre kommuner?
6. Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens beregninger
tilfredsstillende dokumentert, og har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til
særskilt ressurskrevende brukere?"

2.3 Presisering
Problemstilling nr. 3 henviser til sosialtjenesteloven, som er utgått. Ski kommune fatter nå
sine enkeltvedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og
omsorgstjenesteloven, 2011) og Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven, 1999/2018). Revisor tillater seg å justere denne problemstillingen til følgende:
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?

2.4 Informasjon om kommunen – organisering
Ski kommunes befolkning steg med 1,6 % i 2015, 1,4 % i 2016 og 0,6 % i 2017. Ski kommune har 30 880 innbyggere (1.1.2018). I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kommuner) har Ski noe større andel barn i barnehage- og grunnskolealder og færre innbyggere 80
år og over.
Ski kommune forvaltet 2,95 mrd. kr i 2017 (regnskap), hvorav 2,4 mrd. kr i drift og 0,55 mrd.
kr i investeringer. Ski kommunes personell utførte til sammen 2 051 årsverk. Rådmannens
ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for
hvert sitt kommunalområde (også kalt nettverk) med totalt 33 virksomheter:
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd,
Samfunn og Administrasjon.
Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet.
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2.5 Toppfinansieringsordningen
Stortinget etablerte toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i 2004, for å
kompensere kommunene for svært kostnadskrevende enkeltbrukere innen helse-, sosial- og
pleie- og omsorgstjenester. Bakgrunnen var at kommunene hadde fått ansvar for ulike brukergrupper med kostnadskrevende enkeltbrukere som tidligere ble gitt tilbud på et annet forvaltningsnivå. Det ble vist til HVPU-reformen (helsevern for psykisk utviklingshemmede), nedleggelse av institusjonsplasser i psykiatrien og økte muligheter til avansert medisinsk behandling på laveste nivå i behandlingskjeden.
Siden 2008 har toppfinansieringsordningen vært utformet slik at tilskuddet bare avhenger av
kjennetegn ved brukerne – ikke kjennetegn ved kommunene. Ordningen består av et innslagspunkt og en kompensasjonsgrad. Ordningen er avgrenset til brukere 67 år og yngre med utgifter utover innslagspunktet. Antallet brukere som faller inn under ordningen, bestemmes altså
av innslagspunktet. Kompensasjonsgraden gir uttrykk for andelen av utgifter over innslagspunktet som dekkes av toppfinansieringsordningen. For refusjon av kostnader i 2017 var
kompensasjonsgraden 80 % og innslagspunktet 1 235 000 kr.1

2.6 Metode
Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk og bransjelitteratur (se 6 Kilder).
Revisjonskriterier er utdypet i vedlegg 1.
Prosjektets metode har vært dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervju. Revisor har intervjuet til sammen ni personer:
 Fire pårørende til brukere: Ski kommune har 41 ressurskrevende brukere (2017),
hvorav 29 har enkeltvedtak om kommunale tjenester i 168 timer per uke (24–7). Blant
disse har revisor tilfeldig utvalgt fire brukere. Pårørende (foresatte eller verger) for
disse fire brukerne er intervjuet på telefon.
 Fem ansatte ved omsorgsboliger: Ski kommune har seks samlokaliserte boliger (omsorgsboligkomplekser) for mennesker med utviklingshemming over 16 år.2 Ved tre av
dem har revisor intervjuet fem ansatte, hvorav to avdelingsledere, én fagkonsulent og
to vernepleiere.
Statistisk sentralbyrå har ikke Kostra-statistikk over kommunenes utgifter til ressurskrevende
brukere. Follo distriktsrevisjon har imidlertid tilgang til noen Follo-kommuners søknad om
refusjonskrav for 2017.
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom datagrunnlag til vurdering og
konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling fra
en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.

1

For psykisk utviklingshemmede 16 år og eldre gir rammetilskuddet 655 000 kr per person. Innslagspunktet for
denne gruppen er 1 890 000 kr, for å unngå dobbelt tilskudd.
2

Det er totalt 48 beboere i boligene, hvorav 45 beboere har egne leiligheter, mens 3 beboere har egne rom og
deler kjøkken, bad og stue. Boligene drives av virksomhet Botjenester.
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Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
19.3.2018:

Aktivitet:
Ski kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Ressurskrevende brukere.
18.4.2018: Oppstartsmøte med kommunalsjef Marit Kronborg (rådmannens kontaktperson for
forvaltningsrevisjonsprosjektet) m.fl.
25.5.2018: Møte med virksomhetsleder Koordinerende tjeneste3 Heidi Vargeid.
20.6.2018: Møte med fagleder og ansatt ved Koordinerende tjeneste.
6.7.2018:
Møte med saksbehandler Koordinerende tjeneste.
28.8.2018: Møte med avdelingsleder bolig.
28.8.2018: Møte med ansatt bolig.
7.9.2018:
Møte med fagkonsulent bolig.
14.9.2018: Møte med ansatt bolig.
19.9.2018: Møte med avdelingsleder bolig.
21.9.2018: Møte med fagkonsulent for individuell plan.
10.10.2018: Revisjonsrapport verifisert.
28.11.2018: Revisjonsrapport sendt til rådmannen for uttalelse.
18.12.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
22.1. 2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.

3

Virksomhetens fulle navn er Koordinerende tjeneste – helse og omsorg.
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3 KVALITET PÅ TJENESTEN
Problemstilling nr. 1: Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav
og målsettinger på området?

3.1 Revisjonskriterier
 Kommunen skal ha rutiner for å kartlegge søkerens behov i tilstrekkelig grad i saksbehandlingen.
 Kommunen må følge opp de enkeltvedtak som brukeren har i omfang og kvalitet.
 Ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse for å gi brukeren det tilbudet han/hun har krav
på.
 Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne gi de tjenester som brukerne har
krav på.
 Kommunen må ha rutiner for å tilpasse tjenesten etter brukerens individuelle behov.
Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) sier i § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer
som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. § 3-2 beskriver kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.
Helsedirektoratets Veileder for saksbehandling (2017) om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8, sier følgende (se også utdyping i vedlegg 1):
 Pasient/bruker har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra
kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
 Det er pasientens/brukerens hjelpebehov etter en helse- og sosialfaglig vurdering som
styrer hvilke tjenester han eller hun har rett til, og i hvilket omfang.
 Forsvarlighetskravet setter rammer for tjenestetilbudets utforming og organisering,
omfanget av tjenester og tidspunktet for iverksettelse av tjenestene.
 Kommunen må ivareta pasientens/brukerens rett til medvirkning ved utformingen av
tjenestetilbudet.
 Ut over dette står kommunen relativt fritt til å bestemme hvordan tjenestene til den enkelte skal utformes.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften, 2003) beskriver i § 3
oppgaver og innhold i tjenesten.

3.2 Datagrunnlag
3.2.1 Saksbehandling
Virksomhet Koordinerende tjeneste har oppgaven med å motta og behandle alle søknader om
helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Alle søknader skal behandles ut fra en individuell
vurdering.
Saksbehandlerne er organisert i team etter tjenester. Søknadene blir fordelt mellom teamene
etter tjenester det søkes om. Fagmøter avholdes hver uke i virksomheten. Saksbehandlerne
kan melde inn saker som de vil drøfte tverrfaglig i fagmøte. I skjemaet Sjekkliste for saker
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som skal tas opp på fagmøte benyttes, gis det anonym informasjon om søker, hva det søkes
om, begrunnelse for søknaden og diagnoser. Saksbehandler har angitt sitt forslag til vedtak.
Saken diskuteres tverrfaglig i fagmøte, og konklusjon fattes. Alle saker med et betydelig omfang på tjenestene eller der flere leverer tjenester, vil bli gjennomgått i fagmøte. Alle saker
vedrørende ressurskrevende brukere behandles i fagmøter og vurderes tverrfaglig.
Skjemaet Kartlegging av brukerbehov benyttes til å kartlegge søkers livssituasjon og evne til
mestring basert på personens bistandsbehov og tjenestens vilkår. Skjemaet sikrer og dokumenterer at tilstrekkelig informasjon innhentes, at vilkårene oppfylles og at målsetting for
tjenesteytingen angis.
Kartleggingen av brukeren skal også skje i IPLOS (Individbasert Pleie og Omsorg Statistikk),
som er Helsedirektoratets nasjonale register med data som beskriver ressurs- og bistandsbehov til de som søker eller mottar helse- og omsorgstjenester. Alle som vurderes for tildeling
av tjenester, plikter å avgi opplysninger til IPLOS. Funksjonsevnen skal vurderes på en skala
fra én (ingen problemer) til fem (fullt behov for bistand).
I kartleggingsskjema vurderes følgende områder:
 alminnelig husarbeid,
 skaffe varer og tjenester,
 personlig hygiene,
 kle på og av seg,
 gå på toalett,
 lage mat,
 spise,
 boligforhold,
 bevegelse innendørs,
 bevegelse utendørs,
 ivareta egen helse,
 hukommelse,
 kommunikasjon,
 beslutninger i dagliglivet,
 styre egen adferd,
 syn,
 hørsel.
Ski kommune har utarbeidet skjemaet Søknad om helse- og omsorgstjenester, som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside (Ski.kommune.no). Søkeren beskriver her hva han/hun
trenger hjelp til. Søkeren gir samtykke til at kommunen kan innhente nødvendige opplysninger fra andre virksomheter i kommunen, fastlege og sykehus til bruk i saksbehandling av søknaden.
3.2.2 Intervju med verger/foresatte
Revisor har telefonintervjuet pårørende (foresatte eller verger) for fire brukere som har vedtak
om 168 timer tjeneste fra Ski kommune i uka, det vil si én til én-oppfølging hele døgnet.
I hovedsak mener alle pårørende at brukerne mottar de timer med tjenester fra Ski kommune
som enkeltvedtaket tilsier. Alle mener også at vedtaket på antall timer er riktig. Ingen har noe
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å utsette på den saksbehandlingsprosessen som er gjennomført.
Flere pårørende påpeker at personellet som utfører kommunens tjenester, har svært ulik kompetanse. Vikarer som blir satt inn, har normalt dårligere kompetanse enn fast ansatte. Et intervjuobjekt gir uttrykk for at noen av vikarene ikke vet hva det innebærer å yte praktisk bistand; de mangler basiskunnskapen om det å rydde, vaske og lage mat. Noen mangler også
ansvarsfølelse. Flere pårørende påpeker også at brukerne har mange ansatte å forholde seg til.
Alle har oppgitt at brukerne har dagsplaner, som beskriver hvilke aktiviteter og daglige gjøremål som skal gjennomføres. Dette gjelder både de aktiviteter som skal gjennomføres av
bruker og hva ansatte skal gjøre av husarbeid osv.
Pårørende har kommet med bl.a. følgende kommentarer:
 Beboerne (brukerne) er godt fornøyd med bosituasjonen.
 Dagsplaner er utarbeidet.
 Bemanningen kan være lav. Pleiere må ofte følge beboer til lege etc. fordi det ikke er
nok personell.
 Det er vanskelig å rekruttere personell. Mange ansatte har små stillinger; flere ønsker
nok høyere stillingsprosent. Ferieavvikling kan være en utfordring.
 Ansattes kompetanse varierer; noen fungerer bra, mens man er misfornøyd med andre.
Fast ansattes kompetanse oppfattes som god. Vikarer har for lav kompetanse og får for
dårlig opplæring.
 Brukerne har for mange ansatte å forholde seg til. Bruker bør kunne være med og velge hvilke personer som skal være assistenter.
 Brukerne får tidvis dårlig oppfølging; de blir for lite stimulert. Noen ansatte er passive.
Ting som blir påpekt, blir ofte ikke tatt tak i.
 Ledelsen gjør en god innsats, bl.a. med å høyne personellets kompetanse.
3.2.3 Intervju med ansatte
Ski kommune har seks omsorgsboligkomplekser for funksjonshemmede over 16 år. Ved tre
av omsorgsboligkompleksene har revisor intervjuet til sammen fem ansatte, herunder to avdelingsledere, én fagkonsulent og to vernepleiere.
Alle de intervjuede ansatte gir uttrykk for at deres bolig gir et godt tilbud til beboerne. Alle
beboere skal ha en primærkontakt, som har ansvar for å utarbeide aktivitetsplaner (dags- og
ukeplaner), bestille time og følge beboer til lege og eventuelle andre offentlige instanser. Primærkontakten har ansvar for at tiltak blir gjennomført, og hun/han følger opp andre ansatte på
boligene som jobber mot beboer.
De intervjuede ansatte opplyser at beboerne får det antall timer tjeneste som enkeltvedtakene
tilsier. Dersom dette ikke skjer, skal det meldes som avvik i Ski kommunes avvikssystem
(Kvalitetslosen). Videre mener de at utarbeidete aktivitetsplaner er med på å sikre kvaliteten
på tjenesten.
En aktivitetsplan beskriver beboers døgnrytme: når eventuell vekking og legging skal skje;
når og hvilke medisiner som skal gis. Planen beskriver daglige aktiviteter som ansatte skal
gjennomføre, herunder husarbeid som vask og rydding, samt i hvilken grad beboer skal delta
aktivt på slike oppgaver. Hva beboere kan klare varierer sterkt, og planen viser de mål som
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man jobber mot. Planen beskriver også andre aktiviteter, som eventuelle dagtilbud, turer og
legebesøk, med hvilke dager og tidspunkt tiltaket skal gjennomføres. For hver aktivitet gir
planen en prosedyre for hvordan tiltaket skal gjennomføres. I planen til beboere som kan bli
utagerende, er det utarbeidet prosedyre for hvordan dette skal håndteres.
De intervjuede er av den oppfatning at man kjenner beboerne godt og vet hva de liker og ikke
liker. Pårørende er også en informasjonskilde til hva den enkelte liker å gjøre. Beboeres behov
og interesser kan endre seg, og de trenger ofte skifte av aktiviteter. To av boligene er relativt
nye; ansatte har her brukt tid på å bli kjent med beboere og pårørende.
Fagkonsulenten har gjennomgått alle aktivitetsplaner på omsorgsboligkomplekset hun jobber
ved. Hun er av den oppfatning at planene holder et faglig bra nivå. Det gjennomføres stikkprøver på at aktivitetsplanene utføres.
Avdelingsleder opplyser at primærkontakten har ansvar for å gjennomføre møte om beboer én
gang per måned. Alle som går i fast turnus, deltar på møtene. Avdelingsleder oppgir videre at
det er fagkonsulenten som har ansvaret for det faglige tilbudet ved boligen. Det er etablert et
adferdsteam i kommunen som består av alle fagkonsulentene, som møtes månedlig.
Det er mange ansatte på boligene, og det er viktig at alle jobber likt overfor hver beboer. Fagkonsulenten, som bl.a. veileder ansatte, anser at de ansatte har høy bevissthet om dette, samt
at de innehar høy kompetanse.
Fagkonsulent oppgir at kommunen har meget godt samarbeid med Akershus universitetssykehus (Ahus). Voksenhabiliteringen på Ahus er involvert i veiledning av tilbudet til flere beboere i omsorgsbolig. På forespørsel fra kommunen har Ahus vurdert kommunens tilbud og
kommet med forslag til endringer og tiltak. Samarbeidet med Ahus har pågått over flere år, og
det kan ofte være nyttig å få innspill utenfra.
De intervjuede er av den oppfatning at det jevnt over er et godt samarbeid med pårørende.
Avdelingsleder ved en bolig har opplyst at fagkonsulent og primærkontakten avholder møter
med foresatte én gang per måned. Her har foresatte gode muligheter til å komme med tilbakemeldinger. Ved behov har avdelingen også kontakt med foresatte på mail eller telefon. Ansvarsgruppemøter avholdes én til to ganger i året; her deltar alle som yter tjenester til beboer,
samt foresatte.
Avdelingsleder ved et omsorgsboligkompleks oppgir at det kan være vanskelig å rekruttere
personell med rett kompetanse (treårig høyskoleutdannelse). I dag er det ikke nok personell
ansatt for full bemanning, noe kommunen løser ved å kjøpe inn tjenester fra private selskaper.
I de tilfeller der beboer har to til én-bemanning, skal det i utgangspunktet være en person med
treårig utdannelse på vakt. Dette er ikke alltid oppfylt, men boligen har en del ansatte som har
dispensasjon fra Fylkesmannen. Kommunen har dokumentert at disse har rett kompetanse.
Ansatte har kvalifisert seg gjennom kurspakker. Det er også gjennomført kurs i vergeteknikk
for å unngå skader på beboere og på ansatte.
Omsorgsboligene prøver å tilpasse turnusen slik at beboer ikke må forholde seg til for mange
ansatte, men det er ikke alltid lett å få vaktlista til å gå opp. Det er viktig at ansatte er fortrolig
med beboer og at denne er trygg på den ansatte. Erfaring er viktig; nyansatte skal gjennomføre to–tre opplæringsvakter før de kan gå vakter alene. I helgene jobber det ofte ansatte som
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har mindre stillinger. En av de intervjuede påpeker at ikke alle kan jobbe med beboere som er
utagerende og svært krevende.
Alle de intervjuede er av den oppfatning at det er et godt samarbeid med virksomhet Koordinerende tjeneste. Enkeltvedtakene som fattes er gjennomgående gode og beskriver de tiltakene som beboeren skal ha. Ved revurderinger er det kommunikasjon. Begge parter har ansvar
for at beboerne har gyldige vedtak.
En avdelingsleder ved et nytt omsorgsboligkompleks oppgir at det i starten var en periode
med kartlegging av beboernes behov. Det har vist seg at de fleste beboere trenger flere timer
enn det som opprinnelig vedtak fastsatte. Hjelpebehovet var basert på opplysninger som foreldre ga fra barndomshjemmet, noe som ikke alltid tegner et realistisk bilde av hvordan det er
å bo i egen bolig. Timetall er revurdert, og nye vedtak fattet.
3.2.4 Klager
Virksomhet Koordinerende tjeneste registrerer klager som kommer på deres vedtak. Totalt er
det registrert 20 klager i 2015, 16 klager i 2016 og 9 klager i 2017. Tallene inkluderer klager
på flere type tjenester enn de som gis til ressurskrevende brukere. For 2017 vedrører to av de
innkomne klagene ressurskrevende brukere, og disse klagene ble oversendt til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus, som opprettholdt kommunens vedtak.

3.3 Vurdering
Alle søknader om tjenester fra Ski kommune innen helse og omsorg blir behandlet av virksomhet Koordinerende tjeneste. Det ligger dermed til rette for at alle søknader blir behandlet
ensartet. Virksomheten er sammensatt med ansatte med et bredt fagområde, og all kompetanse på området er samlet i virksomheten. Søknader med stort behov for tjenester blir gjenstand
for en omfattende saksbehandling/vurdering, bl.a. gjennom drøfting i kartleggingsmøter. Kartleggingen av funksjonsnivå gjøres ved hjelp av IPLOS. Gjennom kartleggingsskjemaet vurderes funksjonsevnen til søker inngående.
Etter revisors skjønn har Ski kommune et tilfredsstillende system og rutiner for å kunne kartlegge og vurdere søkeres behov for tjenester. Informasjon om søker innhentes også fra andre,
som fastlege og sykehus. Saksbehandlingen av innkommende søknader gir Ski kommune
grunnlag for å fatte riktige enkeltvedtak. Ingen av de pårørende vi har intervjuet, har hatt noe
å utsette på kommunens saksbehandling av deres søknad. Man har også rutiner for å fange
opp endringer i behov og fatte nye vedtak.
Revisors intervjuer med pårørende og ansatte viser at Ski kommune yter tjenester i det omfanget som vedtaket bestemmer. Alle intervjuede ansatte gir uttrykk for at kommunen gir et
godt tilbud til ressurskrevende brukere. Pårørende mener at tjenestekvaliteten varierer betydelig, i hovedsak som følge av ansattes varierende kompetanse. Alle pårørende er fornøyd med
de fast ansatte. Flere sier at vikarer ikke har samme kompetanse som de fast ansatte og dermed ikke gir like gode tjenester. Det er også ytret ønske om at beboer kan komme med innspill på hvem som jobber mot de forskjellige brukerne. For noen beboere er det av stor betydning at tjenesteyter har samme kjønn som dem selv.
Revisor har intervjuet fire pårørende, noe som neppe gir det totale bildet av tjenestene som
Ski kommune yter. Tilbakemeldingene om at fast ansatte yter bedre tjenester enn vikarer er
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imidlertid tydelig.
Brukere involveres i valg av aktiviteter og mål. Ansatte er av den oppfatning at de kjenner
beboeren godt og vet hva denne ønsker å gjøre av aktiviteter. Fagkonsulentene har et ansvar
for det faglige tilbudet på boligene. En fagkonsulent oppgir at aktivitetsplaner kvalitetssikres
og holder et bra faglig nivå.
Revisor registrerer at det har vært få klager på Ski kommunes enkeltvedtak for ressurskrevende brukere. I 2017 var det to klager, og Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak.

3.4 Konklusjon
Alle søknader om tjenester fra Ski kommune inne helse og omsorg blir behandlet av virksomhet Koordinerende tjeneste. Kommunen har samlet saksbehandlingskompetansen her, og virksomhetens ansatte dekker et bredt fagområde. Ski kommune har grunnlag gjennom saksbehandlingen til å fatte riktig vedtak om tjeneste til innkommende søknader. Ingen av de pårørende vi har intervjuet, har hatt noe å utsette på kommunens saksbehandling av deres søknader. Ved endringer av behov har man rutiner for å fange opp dette og fatte nye vedtak.
Intervjuene med både pårørende og ansatte viser at Ski kommune yter tjenester i det omfanget
som enkeltvedtakene tilsier. Alle ansatte vi har intervjuet mener at kommunen gir et godt tilbud til ressurskrevende brukere. Pårørende gir uttrykk for at de er fornøyd med de fast ansatte,
men at vikarer har lavere kompetanse og ikke yter like gode tjenester. Kommunen bør iverksette forbedringstiltak i form av bedre opplæring og oppfølging av vikarer. Å høyne andelen
fast ansatte vil redusere vikarbruken og dermed antall ansatte som brukere må forholde seg til.
En rekke elementer i Ski kommunes tjenesteproduksjon gir grunnlag for høy tjenestekvalitet.
Aktivitetsplaner beskriver aktiviteter som skal gjennomføres og mål som brukeren skal strekke seg etter. Prosedyrer for gjennomføring av tiltak er utarbeidet. Gjennomførte aktiviteter
dokumenteres i fagsystemet. Fagkonsulent har et ansvar for det faglige tilbudet på boligene.
Ahus gir veiledning og faglige innspill; samarbeidet med sykehuset er godt. Revisor ser det
som positivt at omsorgsboligene benytter seg av veiledning og faglig innspill fra Ahus.
Avdelingen har månedlige møter med de pårørende, og samarbeidet er godt. En av de intervjuede pårørende gir imidlertid uttrykk for at ting som blir påpekt, ofte ikke blir tatt tak i. Dette tyder på at kommunikasjonen med pårørende ikke fungerer like godt over alt.
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4 BRUKERS RETT
Problemstilling nr. 2: Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov
for/rett til?

4.1 Revisjonskriterier
 Alle relevante opplysninger om bruker skal være tilgjengelig ved saksbehandling av
søknad.
 Faglig kompetanse til å fatte vedtak om de tjenester brukeren har rett på og som er best
for brukeren, skal være tilstrekkelig.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sier at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. § 3-2 beskriver kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester.

4.2 Datagrunnlag
4.2.1 Søknader
Ved saksbehandling av søknaden gjennomføres det møter med bruker. Bruker gir relevante
opplysninger om behov og hva hun/han trenger hjelp til. Dette kartlegges ved hjelp av IPLOS
og kommunens skjema Kartlegging av brukerbehov.
Virksomhet Koordinerende tjenesters fagkonsulenter har variert kompetanse; de er utdannet
sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og hjelpepleiere. Saker drøftes tverrfaglig i ukentlige
fagmøter, især saker med omfattende tjenesteyting og flere typer helsetjenester. Alle saker
vedrørende ressurskrevende brukere drøftes i fagmøter.
4.2.2 Individuell plan
Alle brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, skal få tilbud om en individuell plan (IP). Ski kommune har ansatt en fagkonsulent i full stilling for
området IP. Fagkonsulenten fatter vedtak om IP og oppnevner og veileder koordinatorer.
Fagkonsulenten har utarbeidet en håndbok og en mal for IP. Håndbok for koordinatorer i Ski
kommune gir en oversikt over lovverket og kommunens retningslinjer for arbeidet med IP,
samt beskriver koordinators oppgaver.
Ofte er det tjenestestedet eller lege som søker om IP. Fagkonsulenten gjennomfører alltid
samtale med pasienten/brukeren, som underskriver på at hun ønsker en IP. Bruker involveres
så mye som mulig ved utarbeidelsen av IP. Ved behov tar kommunen kontakt med pårørende.
Primærkontakt blir som oftest oppnevnt som koordinator. Koordinator og bruker utarbeider IP
i samarbeid. Alle som er involvert i brukeren vil bli invitert til å gi innspill til utarbeidelse av
planen. I malen for IP står overordnede mål for tjenestene. Det er videre listet opp 13 vurderingsområder der prioriterte mål, aktiviteter/tiltak og ansvarlig bør fylles ut. Tidspunkt for
oppstart og evaluering av IP skal stå. Håndbok for koordinatorer i Ski kommune redegjør for
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IP; det framgår at IP skal bidra til oversikt og plassering av ansvar og oppgaver for bruker.
En del brukere som bor i bolig med døgnbemanning, har valgt å avslutte IP i samråd med pårørende og ansatte. Grunnen er at tjenesteytingen er tilknyttet boligen, der alle aktiviteter følges opp av ansatte. En IP vil da medføre ekstra-arbeid. IP er primært beregnet på personer
med mindre tjenester enn ressurskrevende brukere, ifølge fagkonsulenten.
Fagkonsulenten påpeker at en del IP ikke fungerer etter hensikten. Fagkonsulent foretar en
revurdering av IP ca. hvert annet år og gjør da en kontroll på om IP fungerer. I tilfeller det
ikke er gjennomført ansvarsgruppemøter, følger fagkonsulent opp dette. Bruker eller pårørende kan også gi tilbakemelding om at IP ikke fungerer.
Å oppnevne koordinator er ofte krevende. Oppgaven kan ikke pålegges en ansatt. Det er viktig at koordinatorrollen forankres i ledelsen og at den oppnevnte koordinator har både kompetanse og tid til å få gjort denne jobben. Ski kommune har utfordringer her. At oppnevnt koordinator har sluttet uten at ny koordinator er oppnevnt, har forekommet. Å sørge for ny koordinator er leders oppgave.
Koordinatorene har gjennomgående god kompetanse, ifølge fagkonsulenten, som holder kurs
for koordinatorer to ganger per år og er tilgjengelig for veiledning ved behov. Fagkonsulent
står også til rådighet ved utarbeidelse av IP. Kommunen prøver å oppnevne den koordinatoren
som brukeren ønsker, men ansatte står fritt til å påta seg oppgaven, og den som er ønsket, kan
allerede ha koordinatoransvar for flere andre brukere.
Fagkonsulent innkaller alle aktuelle personer til ansvarsgruppemøter. Agenda på disse møtene
er evaluering og oppdatering av IP med fokus på mål og tiltak. Møtedeltagere må være oppdatert på siste versjon av brukers IP.

4.3 Vurdering
Revisors gjennomgang viser at Ski kommune gjør et omfattende arbeid for å innhente relevante opplysninger om søker, som gir grunnlag for å fatte enkeltvedtak om tjenester. Vurderingen av tjenestene gjøres sentralt av virksomhet Koordinerende tjeneste. Kommunens saksbehandlingskompetanse på området er samlet her.
Fagkonsulenten har påpekt at mange individuelle planer ikke fungerer etter hensikten, noe
som delvis skyldes at koordinator ikke har tilstrekkelig tid til å følge opp sine arbeidsoppgaver. Koordinatoroppgaven er ikke tilstrekkelig forankret hos ledere. Fagkonsulenten opplyser
at problemet ikke gjelder ressurskrevende brukere. Flere av disse har avsluttet IP, fordi alle
tjenester ytes i tilknytting til boligen de bor i.

4.4 Konklusjon
Ski kommune gjør et omfattende arbeid for å innhente relevante opplysninger om søker som
grunnlag for å fatte enkeltvedtak om tjeneste. Kommunen har ansatt en person som fagkonsulent for området individuell plan (IP). Fagkonsulenten fatter vedtak om IP og oppnevner og
veileder koordinatorer. Kommunen har dermed både kompetanse og kapasitet til å følge opp
brukeres rett til å få utarbeidet IP.
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5 ENKELTVEDTAK

Problemstilling nr. 3: Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og
pasient- og brukerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av tildelte
tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?

5.1 Revisjonskriterier



Alle brukere skal ha gyldig enkeltvedtak.
Vedtaket skal opplyse om klageadgang.

Enkeltvedtak vil si "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer", ifølge forvaltningsloven § 2 b.

5.2 Datagrunnlag
5.2.1 Enkeltvedtak
Søknad om refusjon for ressurskrevende brukere for et kalenderår sendes Helsedirektoratet i
april året etter på bakgrunn av årsregnskap mv.
Ski kommunes virksomhet Koordinerende tjeneste har som oppgave å motta og behandle
søknader om helse- og omsorgstjenester. I søknadsbehandlingen innhentes nødvendige helseopplysninger og annen relevant informasjon, og samtaler gjennomføres med søker og eventuelt pårørende. Alle søknader vurderes individuelt.
Brosjyren Koordinerende tjeneste – helse og omsorg informerer om søknadsbehandlingen og
hvilke tjenester som kan tildeles:
 hjemmesykepleie,
 praktisk bistand,
 omsorgslønn,
 støttekontakt,
 avlastning i og utenfor institusjon,
 dagtilbud,
 langtidsopphold i sykehjem,
 korttidsopphold,
 rullerende korttidsopphold,
 trygghetsalarm,
 individuell plan,
 kommunale boliger for vanskeligstilte,
 omsorgsbolig uten bemanning,
 omsorgsbolig med bemanning.
Brukere må ønske å motta tjenester. I enkelte tilfeller av psykiatrisk hjelp har det vist seg at
personen ikke ønsker hjelpen. Før det kan fattes et vedtak, må det derfor komme en søknad.
Søknaden kan være skriftlig eller muntlig fra brukers side. Dersom brukeren samtykker, kan
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pårørende søke på vegne av brukeren. Når brukeren allerede mottar tjenester og ønsker utvidelse av disse, kan dette vurderes uten en formell søknad.
Tjenesteytere som ser at brukeren trenger mer hjelp, kan ta kontakt med Koordinerende tjeneste. Koordinerende tjeneste vil da ta kontakt med aktuell bruker/pårørende/verge for å få
bekreftet at de ønsker å søke om mer tjeneste.
Virksomhetsleder er av den oppfatning at tjenestestedene er flinke til å fange opp om det er
behov for endringer hos brukeren. I tilfeller der det er snakk om utvidet behov, vil det ikke bli
gjennomført like omfattende saksbehandling som ved ny søknad.
Ved saksbehandling av nye brukere innkaller Koordinerende tjeneste alltid til en kartleggingssamtale med søker og eventuelt verge. Virksomheten informerer om hvilke tjenester som er
mulig å gi. Søkerens omsorgs- og hjelpebehov kartlegges ved hjelp av kartleggingsskjema for
IPLOS og kommunens skjema Kartlegging av brukerbehov.
Det innhentes nødvendige opplysninger fra barnehage, skole, familiekontor og barnevern,
samt fra Ahus, herunder BUP Follo (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og DPS Follo
(distriktspsykiatrisk senter). Også fastleger er en viktig kilde til informasjon; det sendes alltid
skriftlig henvendelse dit dersom ikke ferske opplysninger foreligger. Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) brukes ved henvendelser til leger og sykehus. Eventuelle epikriser (skriftlig,
avsluttende fremstilling av sykdomstilfelle) fra sykehusene blir også innhentet.
Virksomhetsleder opplyser at å innhente opplysninger fra lege og sykehus går greit. Ferske/oppdaterte opplysninger fra leger er viktig, for endringer kan skje hyppig.
Sjekklister, rutinebeskrivelser og maler for arbeidet med å fatte vedtak er utarbeidet. Koordinerende tjeneste vil også innføre en rutine hvor ansatte drar på besøk til brukerne med jevne
mellomrom for å vurdere behov for endringer i tilbudet.
Virksomhet Koordinerende tjeneste fattet i 2017 4026 enkeltvedtak – fra små tjenester opp til
det som krever den største ressursinnsatsen. Ski kommune søkte Helsedirektoratet om refusjon for 41 brukere for 2017 – og mottok refusjon for disse.
Som hvert år, kontrollerte regnskapsrevisor at det forelå gyldige enkeltvedtak for samtlige
ressurskrevende brukerne i 2017 (41 personer). Enkeltvedtakene viser omfang og tidsperiode
for tjenestene som innvilges brukerne. Vedtakene oppgir at behovet for hjelp blir fortløpende
evaluert og at tjenestetilbudet kan bli endret ved endringer i hjelpe- og omsorgsbehov.
Alle vedtak henviser til lovhjemmel, især helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. I vedtaket beskrives kort de faktiske forhold og de vurderinger som er
gjort, det opplyses om innsynsrett. Et avsnitt informerer om klageadgang etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 7-2. Det opplyses hva klage på enkeltvedtaket skal inneholde, hvordan
klage skal innsendes og frist for innsending av klage.
I vedtaket beskrives de faktiske forhold og de vurderinger som er gjort. Vedtaket beskriver
tjenesten og det omfanget som er innvilget, samt mål for brukeren. Ansatte på boliger skal
være godt kjent med målene som er satt.
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Alle opplysninger og dokumentasjon om søker/bruker blir lagret i fagsystemet Gerica, også
helseopplysninger. All kommunikasjon med leger og sykehus skjer gjennom PLO-meldinger
(helsenettet) og blir tatt med i grunnlaget for saksbehandlingen. Enkeltvedtak med tilhørende
fakta og vurderinger/begrunnelse lagres i Gerica.
Sammen med en saksbehandler i virksomhet Koordinerende tjeneste har revisor gått gjennom
dokumentasjonen i Gerica for flere ressurskrevende brukere. Gjennomgangen viste at det var
innhentet omfattende opplysninger fra lege og andre instanser, som ble lagt til grunn for saksbehandlingen. Omfattende historikk vedrørende brukere var dokumentert.
5.2.2 Revurderinger
Revurdering skal skje når vedtaket går ut eller det er endringer i brukerens behov. Opplysninger fra de som gir tjenestene innhentes, og samtaler med bruker gjennomføres før revurdering gjøres. Brukerne kan ha forskjellig sammensetning av tjenester, men man prøver å samkjøre disse slik at alle tjenester revurderes samtidig. Lister over brukere som trenger revurderinger og nye oppdaterte vedtak kan hentes ut fra fagsystemet Gerica.
Virksomhetsleder opplyser at Ski kommune ligger ca. tre måneder på etterskudd med saksbehandlingen. I tilfeller der vedtaket er utløpt, blir revurderinger tilbakedatert slik at det nye
vedtaket startet da det gamle utløp. I disse tilfeller opplyses det alltid i vedtaket at det er tilbakedatert. Dersom det har skjedd endringer i tjenesten, dateres dette til den tiden da endringen
startet opp. Alle brukere som defineres som ressurskrevende brukere, har gyldige vedtak ved
årsskifter.

5.3 Vurdering
Follo distriktsrevisjons kontroll bekrefter at det foreligger gyldig enkeltvedtak på alle 41 ressurskrevende brukere i 2017. Vedtakene er fattet med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd og i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, jf. §
3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. Vedtakene oppgir det antall timer på aktuelt tiltak som er innvilget. Alle vedtak beskriver hvilke tjenester som skal ytes.
Ski kommune ligger ca. tre måneder på etterskudd når det gjelder revurderinger. Søknader fra
nye brukere blir prioritert foran revurderinger. Revurderingene blir tilbakedatert slik at de
gjelder fra den datoen forrige vedtak utløp.
Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2018 angir at det bare er anledning til å kreve refusjon for
påløpte direkte lønnsutgifter fra det tidspunkt enkeltvedtaket er fattet. Hvis det ytes tjenester
før enkeltvedtak fattes, gis det ikke refusjon for disse. På spørsmål fra Follo distriktsrevisjon
uttaler Helsedirektoratets jurist at enkeltvedtak bør revurderes før de utløper og at kommunen
må endre praksis på dette området. En løsning er å fatte vedtak som løper uten eksakt sluttdato, slik at man ikke kommer i den situasjonen at man mangler gyldig enkeltvedtak.

5.4 Konklusjon
Ski kommune søkte Helsedirektoratet om refusjon for 41 ressurskrevende brukere for 2017 –
og mottok refusjon for disse. Revisors gjennomgang viser at gyldig enkeltvedtak foreligger
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for alle ressurskrevende brukere ved årets utgang. Antall timer i vedtaket sammenfaller med
det grunnlaget som det er søkt refusjon for. Alle vedtakene redegjør for hvilket lovverk som
er lagt til grunn. Vedtakene opplyser om brukers klageadgang og hvordan eventuell klage skal
framsettes.
Revurdering av vedtak skal gjøres før vedtaket utløper, slik alle brukere har gyldig vedtak til
enhver tid. Ski kommune ligger ca. tre måneder på etterskudd når det gjelder revurderinger.
Kommunen bør sørge for at revurdering skjer i samsvar med Helsedirektoratets regler, herunder unngå å tilbakedatere enkeltvedtak. Virksomhet Koordinerende tjeneste bør ha rutiner for
å gjennomføre revurderinger med faste intervaller.
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6 ORGANISERING OG SAMARBEID
Problemstilling nr. 4: Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet
og koordineringen mellom de ulike enhetene?

6.1 Revisjonskriterier
 Organisering og rolledeling skal være klar og tydelig.
 Samarbeid mellom virksomhetene skal være til det beste for brukerne.

6.2 Datagrunnlag
Virksomhet Koordinerende tjeneste har som oppgave å motta og behandle alle søknader om
helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Virksomheten har 12,5 årsverk fagkonsulenter,
som er inndelt i to team: somatisk (6 årsverk) og rus/psykiatri/rehabilitering (6,5 årsverk).
Fagkonsulentene har variert utdanningsbakgrunn; de er sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og hjelpepleiere.
Virksomheten har utarbeidet et organisasjonsark som viser ansatte, ansvarsområde og hvilke
tjenester teamene har ansvar for. Organisasjonsarket lister opp hvilke andre kommunale virksomheter teamene samarbeider med:
 Miljøarbeidertjenesten,
 Samhandlingsenhet,
 Botjenester,
 Dagsenter,
 Boligkontor,
 Hjemmetjenesten,
 Finstadtunet,
 Kråkstadtunet,
 Langhus bo- servicesenter,
 Solborg bo- og aktiviseringssenter,
 NAV Ski.
Også barnehager, skoler og virksomhet Familiens hus (med bl.a. barnevern) kan kontaktes.
Koordinerende tjeneste har faste møter med hovedsamarbeidspartnere i kommunen, herunder:
 ukentlig møter med fysio/ergo, Hvr-team (hverdagsrehabilitering) og innsatsteam;
 halvårige møter med leger.
Koordinerende tjeneste samarbeider også med eksterne instanser. Fastleger er en viktig kilde
til informasjon om brukerne; det samme er spesialisthelsetjenesten, herunder Ahus med BUP
Follo (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og DPS Follo (distriktspsykiatrisk senter).
Kommunen har også møter med Follo krise- og incestsenter IKS og Follo koordinerende enhet.
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6.3 Vurdering
Søkeren samtykker i søknaden om at helseopplysninger kan innhentes. Etter virksomhet
Koordinerende tjenestes oppfatning fungerer rutinen med å innhente opplysninger fra andre
instanser bra. Enkeltvedtakene baseres på opplysninger fra en rekke aktører, viser revisors
gjennomgang av saksbehandlingen for flere brukere.

6.4 Konklusjon
Søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune saksbehandles av virksomhet Koordinerende tjeneste. Virksomheten har organisert seg i to team – somatisk og rus/psykiatri/
rehabilitering – som fordeler søknadene mellom seg. Organiseringen internt framstår som
tydelig. Rollefordeling og ansvarsforhold er avklart.
Virksomheten samarbeider med flere andre aktører, især andre kommunale virksomheter,
fastleger og Ahus. Samarbeidet er satt i system i en møtekalender. Løpende samarbeid med
fastleger og helseinstanser er viktig. Etter revisors skjønn ligger det til rette for et godt samarbeid med relevante aktører til beste for den enkelte bruker.
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7 ØKONOMI OG RESSURSBRUK
Problemstilling nr. 5: Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området
sammenlignet med andre kommuner?

7.1 Revisjonskriterier


Kommunens ressursbruk per bruker bør ikke være høyere enn i sammenlignbare
kommuner.

7.2 Datagrunnlag
Follo distriktsrevisjons deltakerkommuner sendte følgende søknader om refusjon for ressurskrevende brukere til Helsedirektoratet for 2017:
RESSURSKREVENDE BRUKERE
– REFUSJONSKRAV FOR 2017

Antall brukere
Netto utgift
Refusjon
Total kostnad
Total kostnad per bruker
Netto utgift per bruker

Ski
41
103 645 000
42 408 000
61 237 000
1 493 585
2 527 926

Ås

Nesodden

21
69 457 000
34 818 000
34 639 000
1 649 476
3 307 476

22
57 762 000
24 474 000
33 288 000
1 513 090
2 625 545

Enebakk
13
40 054 000
19 199 000
20 855 000
1 604 230
3 081 076

Kilde: Kommunenes refusjonskrav for ressurskrevende brukere 2017 til Helsedirektoratet. Follo distriktsrevisjon
IKS' regnskapsrevisjon.
Netto utgift: Tilskudd på 655 000 kr til psykisk utviklingshemmende gitt i rammetilskuddet er fratrukket.

Tabellen viser at Ski kommune har betydelig flere ressurskrevende brukere enn de tre andre
kommunene. Kommunen har derfor betydelig høyere netto utgift og kostnad etter refusjon
enn de andre kommunene. Ski kommune har likevel lavest kostnad per bruker. Ås kommune
har høyest utgift og kostnad per bruker blant disse kommunene.

7.3 Vurdering
Statistisk sentralbyrå har ikke Kostra-statistikk over kommunenes utgifter til ressurskrevende
brukere. Statistikkmangelen gjør det vanskelig å sammenligne med andre kommuner.

7.4 Konklusjon
Ski kommune har noe lavere kostnader per ressurskrevende bruker enn nabokommunene. Vi
har ikke undersøkt årsaken til dette. Refusjonsgrunnlaget er direkte lønnsutgifter for tjenester
til brukerne; stordriftsfordel gjør seg derfor i liten grad gjeldende. En mulig forklaring er at i
kommuner med relativt lavt antall brukere vil enkelte svært kostnadskrevende brukere gi større utslag på gjennomsnittskostnaden.
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8 BEREGNING AV TILSKUDDSKRAV
Problemstilling nr. 6: Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens beregninger tilfredsstillende dokumentert, og har kommunen sendt inn alle berettigede
krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere?

8.1 Revisjonskriterier
 Refusjonskrav skal samsvare med Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2018 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.
 Kommunens refusjonskrav skal inneholde alle kostnader for ressurskrevende brukere
(de som medfører kostnader over innslagspunktet).
Helsedirektoratets årlige rundskriv beskriver ordningen med refusjon av utgifter til ressurskrevende brukere. Regelverket sier at det bare er direkte lønnsutgifter som danner grunnlag
for kravet. Det gis refusjon for 80 % av lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet, som var
1 235 000 kr for 2017. For psykisk utviklingshemmede 16 år og eldre gir rammetilskuddet
655 000 kr per person; innslagspunktet for denne gruppen økes tilsvarende. Rundskrivet beskriver videre vilkårene for å motta refusjon. Kapittel 2 er en veiledning for utfylling av kravet.
Revisors oppgaver ved attestasjon av kommunens krav beskrives i vedlegg til rundskrivet.
Kommunens revisor skal hvert år gå god for kommunens refusjonskrav og utstede skjema for
revisjonsuttalelse. Totalt er det ti konkrete punkter som revisor skal gjennomføre kontroll av.
Dette gjelder bl.a. at kun direkte lønnsutgifter er tatt med i kravet. Lønnsutgifter skal være ført
i kommunens regnskap med de rette Kostra-funksjoner. Alle brukere skal ha enkeltvedtak, og
samtlige brukere skal gjennomgås.

8.2 Datagrunnlag
8.2.1 Tilskuddskrav
Ski kommunes kostnader for ressurskrevende brukere har utviklet seg slik over siste femårsperiode:
RESSURSKREVENDE
BRUKERE – SKI

Antall brukere
Netto utgift
Refusjon
Total kostnad

2013

2014

27
68 600 000
25 612 000
42 988 000

32
84 342 000
33 222 000
51 120 000

2015
30
81 508 000
30 521 654
50 986 346

2016

2017

31
70 575 000
27 575 000
42 727 000

41
103 645 000
42 408 000
61 237 000

Kilde: Ski kommunes refusjonskrav for ressurskrevende brukere 2013–2017, Innrapporteringsskjema for særlig
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Follo distriktsrevisjon IKS' regnskapsrevisjon.

Tabellen viser følgende for 2017: Ski kommune søkte om refusjon for 41 brukere. Kommunens netto utgift for disse brukerne utgjorde totalt 103,6 mill. kr.4 Dette utgjorde gjennomsnittlig i overkant av 2,5 mill. kr per bruker. Staten utbetalte en refusjon for 2017 på totalt
4

Tilskudd på 655 000 kr til psykisk utviklingshemmende gitt i rammetilskuddet er fratrukket.
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42,4 mill. kr. Dette medførte at Ski kommunes kostnad for ressurskrevende brukere i 2017
utgjorde 61,2 mill. kr.
8.2.2 Dokumentasjon
Virksomhet Økonomi i Ski kommune har ansvar for å utarbeide kommunens refusjonskrav.
Rutinebeskrivelse refusjonskrav særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (2017)
beskriver rutinene både for Økonomi og Koordinerende tjeneste.
Ski kommune har utarbeidet et regneark hvor opplysninger om hver enkelt bruker framgår:
 Bosted (omsorgsbolig eller ekstern leverandør).
 Antall timer tjeneste vedtatt per uke og per år.
 Antall timer mottatt.
 Type tjeneste vedtatt og vedtaksnr.
 Timepris for de enkelte vedtak.
 Sum kostnad per bruker og refusjonsbeløp.
For å beregne lønnskostnaden for de kommunale boligtilbudene, utregnes timepris ved den
enkelte bolig (netto lønnskostnader dividere på reelt antall timer levert). Kostanden ved boligtilbudet framkommer da ved å multiplisere timeprisen med det antall timer den enkelte beboer
har mottatt (vedtaket).
Enkelte brukere har også tjenester utover det som dekkes av ansatte på boligene, som:
 støttekontakt,
 omsorgslønn/praktisk bistand,
 ergoterapi,
 fysioterapi,
 hjemmesykepleie,
 praktisk bistand,
 miljøarbeider.
Kommunens regneark legger til grunn en gjennomsnittlig årslønn/timepris for den enkelte
type bistand. På bakgrunn av brukerens vedtak og de timer som faktisk er levert, beregnes
hvor mye den enkelte bruker har kostet Ski kommune i lønnskostnader. Ski kommune kjøper
også seks plasser fra eksterne leverandører; disse lønnskostnadene inngår i kommunens regneark. Sum kostnader for alle brukerne i regnearket danner grunnlag for det årlige refusjonskravet.
Follo distriktsrevisjon IKS har gjennomgått kommunens regneark og underlagsdokumentasjon for beregning av timer, timepriser, enhetskostnader osv. I første utgave av regnearket
som ble sendt revisjonen for 2017, ble det avdekket noen feil. Disse ble rettet opp før endelig
krav ble innsendt.
Kommunens regneark inneholder også opplysninger om 32 brukere som ikke har hatt tjenester av et slikt omfang at de når opp til innslagspunktet for å søke refusjon.
I følge rutinebeskrivelsen skal virksomhet Koordinerende tjeneste sette opp en oversikt over
alle brukere som er aktuelle for kravet. Vedtaksnummer og antall vedtakstimer fordelt på type
vedtak skal fremgå. Alle som var med i kravet forrige år, samt var med i vurderinger, skal
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vurderes på nytt. Også nye tjenestemottakere vurderes.
For å kunne utarbeide rett refusjonskrav, er virksomhet Økonomi avhengig av informasjon fra
virksomhet Koordinerende tjeneste. Virksomhet Økonomi sender ved årsskifte ut en oversikt
over alle brukere som mottok tjenester av at slikt omfang at det utløser refusjon, samt de brukere som lå nærmest innslagspunktet året før (24 personer).

8.3 Vurdering
Helsedirektoratets årlige rundskriv Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og
omsorgstjenester i kommunene beskriver hvilke punkter som revisjonen skal gjennomgå før
kommunens refusjonskrav godkjennes.
Ved utarbeidelse av årlig refusjonskrav samarbeider virksomhet Koordinerende tjeneste nært
med virksomhet Økonomi. Kommunen utarbeider hvert år et regneark med opplysninger om
hver enkelt bruker som har utgifter over innslagspunktet og brukere som i utgangspunktet
ligger i nærheten gjennom de vedtak de har om tjenester. I tillegg til 41 brukere (2017) over
innslagspunktet inneholder regnearket 32 brukere under innslagspunktet.
Etter revisors vurdering har Ski kommune god kontroll på brukere som ligger rundt innslagspunktet for refusjon. Det ligger godt til rette for at kommunen kan levere fullstendige refusjonskrav med alle refusjonsberettigede brukere.

8.4 Konklusjon
Follo distriktsrevisjons regnskapsrevisor foretar etter hvert regnskapsår særskilt attestasjon på
at Ski kommunes refusjonskrav for særlig ressurskrevende brukere samsvarer med Helsedirektoratets krav.
Forvaltningsrevisjonen bekrefter at Helsedirektoratets "sjekkpunkter" for 2017 ble gjennomgått ved attestasjonen. Ski kommunes dokumentasjon var tilstrekkelig til at kommunens krav
ble godkjent av Helsedirektoratet. Kommunen har også rutiner som sikrer at refusjonskrav
fanger opp samtlige brukere der kommunen har utgifter over innslagspunktet for refusjon.
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9 KILDER
Lover og forskrifter m.v.5
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1992.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 2011.
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), 1999/2018.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1970.
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), 2001.
Lov om barneverntjenester (barnevernloven), 1993.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften), 2003.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv, 2004.
Helsedirektoratet 7/2017: Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8.
Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2018: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helseog omsorgstjenester i kommunene.
Helsedirektoratet, 2018: Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.
Ski kommune
Innrapporteringsskjema for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2017.
Rutinebeskrivelse refusjonskrav særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2017.
Virksomhet Koordinerende tjenestes organisasjonsark, 2018.
Håndbok for koordinatorer i Ski kommune, 2018.
Koordinerende tjeneste – helse og omsorg, brosjyre 2018.
Kalkulert oversikt med antall timer, regneark 2018.
Skjema Søknad om helse- og omsorgstjenester, 2018.
Skjema Kartlegging av brukerbehov, 2018.
Skjema Endring/opphør av tjeneste, 2018.
Skjema Sjekkliste for saker som skal tas opp på fagmøte, 2018.
Mal IP.
Mal for oppsummeringsnotat, 2018.

5

Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
§ 4-1. Forsvarlighet: Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde
sine lovpålagte plikter og
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
§ 4. Forsvarlighet: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner,
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
Denne forskriften regulerer tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og sier at kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og
tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har
behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes.
Det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i
tjenesten. Brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge
skal medvirke ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis
medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. Kommunen skal ha
nedfelte skriftlige prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får
tilfredsstilt grunnleggende behov.
Prinsipper for god omsorgstjeneste
Helse- og omsorgsdepartementet og KS m.fl. fremla i 2012 åtte prinsipper for gode omsorgstjenester:
 bygger på et helhetlig menneskesyn;
 er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet;
 er tilpasset brukernes individuelle behov;
 viser respekt og omsorg for pårørende;
 består av kompetente ledere og ansatte;
 vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak;
 er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester;
 er lærende, innovativ og nyskapende.
Helsedirektoratets Veileder for saksbehandling
Veilederen (7/2017) har seks kapitler med følgende innhold:
Kap. 1. Pasient og brukers rett til nødvendige tjenester
Pasient/bruker har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommu-
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nen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Det er pasientens/brukerens hjelpebehov
etter en helse- og sosialfaglig vurdering som styrer hvilke tjenester han eller hun har rett til,
og i hvilket omfang. Forsvarlighetskravet setter rammer for tjenestetilbudets utforming og
organisering, omfanget av tjenester og tidspunktet for iverksettelse av tjenestene. Videre må
kommunen ivareta pasientens/brukerens rett til medvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet. Ut over dette står kommunen relativt fritt til å bestemme hvordan tjenestene til den
enkelte skal utformes.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 bestemmer at kommunen har plikt til å yte nødvendige
tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Ved midlertidige opphold må omfanget av
kommunens plikt ses i sammenheng med oppholdets varighet. Hvis en pasient eller bruker
skal flytte fra en kommune til en annen, kan tilflyttingskommunen ha plikt til å fatte vedtak
om tjenester til personen før flyttingen er iverksatt.
Kap. 2. Utredning av behov for tjenester
Forvaltningsloven gjelder for kommunens helse- og omsorgstjenester. For tjenestene som
denne veilederen omfatter, stiller loven videre krav om at det skal fattes enkeltvedtak. En
søknad om tjenester eller en melding om et hjelpebehov kan komme fra en annen enn den
som har tjenestebehovet. Det må da avklares hvilken rolle den som fremsetter søknaden eller
melder om hjelpebehovet skal ha i saken.
Kommunen har etter forvaltningsloven § 17 plikt til å påse at saken er så godt opplyst som
mulig før enkeltvedtak treffes. Det må sikres at det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at
saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. Pasient- og brukerrettighetsloven
gir rett for pasienter og brukere til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet, og sier at
kommunen skal legge stor vekt på pasientens/brukerens mening ved utforming av tjenestetilbud som det skal fattes enkeltvedtak om.
Kap. 3 Tildeling og iverksetting av tjenester
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 skal det fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring
eller avslag på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og
3-8 som er ment å vare lengre enn to uker.
Enkeltvedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Det skal videre inneholde en redegjørelse for
hvilke regler som er anvendt, beskrivelse av hvilket faktum som er lagt til grunn for avgjørelsen og redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende i skjønnsutøvelsen.
Det skal også fremgå av vedtaket at det er klageadgang, hva klagefristen er, hva som er riktig
klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage. Det skal opplyses om innsynsretten og
adgangen til å be om utsatt iverksettelse.
Tjenestene skal iverksettes fra det tidspunktet pasient/brukers behov tilsier det, altså innen
forsvarlig tid, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og helse- og omsorgstjenesteloven
§ 4-1. Hva som er forsvarlig, vil bero på et helse- og sosialfaglig skjønn, og skal fremgå av
vedtaket.
Kap.4. Behandling av klagesaker
Pasient/bruker av helse- og omsorgstjenester kan klage på enkeltvedtak og avgjørelser om
helse- og omsorgstjenester innen en frist på fire uker. Klagen skal være skriftlig, og underteg-
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net av pasient/bruker eller dennes representant.
Dersom en mottatt klage ikke fyller formkravene, skal kommunen opplyse om feilen og gi en
frist for å rette denne. Hvis feilen ikke rettes, skal kommunen avvise klagen. Finner kommunen klagen begrunnet, kan den oppheve eller endre vedtaket. Hvis ikke oversendes saken til
fylkesmannen.
Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. For øvrige kommunale vedtak
skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av
det frie skjønn. For øvrig har fylkesmannen full prøvingsrett.
Blir et vedtak endret til gunst for klageren, har klageren krav på å få dekket kostnader som har
vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. f.eks. utgifter til advokat.
Kap. 5. Omgjøring av vedtak/ tjenestetilbud uten at det er påklaget
Et enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester er i utgangspunktet bindende for kommunen.
Endring av et løpende tjenestetilbud krever derfor et omgjøringsvedtak. Forvaltningslovens
saksbehandlingsregler gjelder fullt ut for omgjøringsvedtak og stiller blant annet krav til forhåndsvarsling, jf. forvaltningsloven § 16.
Kommunen kan når som helst endre et vedtak til gunst for parten, jf. forvaltningsloven § 35
første ledd bokstav a. Ved vurderingen av om et vedtak er til gunst for parten må det legges
avgjørende betydning på hva parten selv mener.
Endringer av tjenestetilbudet til ugunst for pasient/bruker kan bare skje der vedtaket er ugyldig, eller endringsadgangen følger av loven, vedtaket selv eller alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper.
Kap. 6. Dokumentasjon og tausetsplikt
Kommunens forpliktelser knyttet til bl.a. forsvarlighet og internkontroll nødvendiggjør dokumentasjon tilknyttet tjenesteytingen, også for tjenester som ikke anses som helsehjelp. Kommunen må utarbeide rutiner for dokumentasjon, slik at relevante og nødvendige opplysninger
om pasienten/brukeren og tjenesteytingen til den enkelte blir nedfelt på en forsvarlig måte.
Alle som arbeider med kommunale helse- og omsorgstjenester har taushetsplikt. Det viktigste
unntaket fra taushetsplikten er der den som har krav på taushet samtykker til deling av opplysningene. Et annet viktig unntak er retten til å gi opplysninger til samarbeidende helsepersonell når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 25, og som
gjelder med mindre pasienten motsetter seg dette.
I en del tilfeller har ansatte som arbeider med helse- og omsorgstjenester plikt til å melde fra
om forhold uhindret av taushetsplikt. Etter barnevernloven § 6-4 har alle instanser og tjenester
som utfører oppgaver for stat, kommune eller fylkeskommune, plikt til å gi opplysninger til
barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten. Meldeplikt til barnevernet følger også av
helsepersonelloven § 33.
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 03/19

Forvaltningsrevisjon Grunnskole - Mål og problemstillinger

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00001-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Alternativ 1
Grunnskole (omfatter både Tilpasset opplæring og Trivsel og kompetanse)
Alternativ 2
Tilpasset opplæring i grunnskolen
Alternativ 3
Trivsel og kompetanse i grunnskolen
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte.
Vedlegg:
Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av grunnskole
Vedtak i saken sendes til:
Follo Distriktsrevisjon IKS
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 27.11.18 i sak 42/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019
følgende:
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
1. Grunnskole
2. Investeringer og gjeld (forutsetter felles prosjekt med Oppegård)
3. Infrastrukturprosjekters belastning (dersom det ikke blir felles prosjekt med Oppegård)
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av
prosjektene til neste møte.

Kontrollutvalget i Oppegård hadde møte 28.11.18 og valgte ikke å delta i et
fellesprosjekt med Ski (prosjekt nr. 2)
VURDERING
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Grunnet underbemanning i FIKS høsten 2018, har sekretariatet bestilt konsulent- og
rådgivningsbistand fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) for å
utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Forslag til
formål og problemstillinger er oversendt i notat, datert 04.01.19.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er foreslått todelt:
1) Tilpasset opplæring
Formål
Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad sikrer kommunen at
opplæringslovens krav om tilpasset opplæring ivaretas.
Problemstillinger
1. I hvilken grad har Ski kommune etablert systemer og rutiner som bidrar til å sikre at
elever i grunnskolene får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger?
2. I hvilken grad sikrer kommunen at det som del av underveisvurderingen for den enkelte
elev blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
3. Er undervisningsgruppenes størrelse og sammensetning i tilstrekkelig grad utformet
samsvar med behovet for tilpasset opplæring?
4. I hvilken grad legger skolene føringer for utvikling av digitale undervisningsmidler?

2) Trivsel og kompetanse
Formål
Formålet med undersøkelsen er å se i hvilken grad legges det føringer for at skolen driver et
aktivt og forebyggende arbeid for at elevene får et godt psykososialt miljø. Videre er formålet
å undersøke lærernes og elevenes kompetanseutvikling.
Problemstillinger
1. I hvilken grad sikrer skoleeier at skolene driver et aktivt forebyggende arbeid for å sikre
elevene et godt psykososialt miljø?
2. I hvilken grad følges elever som kan være/er utsatt for mobbing i samsvar med lovkrav?
3. I hvilken grad har lærerne tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta
undervisningen?
4. Hva gjøres av tiltak for å nå Ski kommunes vedtatte målsetninger for resultater i skolen?

Avgrensning
Kontrollutvalget bør vurdere om prosjektet skal deles inn i to separate undersøkelser
(alternativ 2 eller 3) eller om forvaltningsrevisjonsprosjektet skal omfatte begge
områdene (alternativ 1).
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at forslag til mål og problemstillinger ivaretar
følgende kategorier:





Regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo-verktøy og myndighetsutøvelse
Måloppnåelse
Ressursbruk
Kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester
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Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli
justert i forhold til kontrollutvalgets behandling, før saken oversendes
oppdragsansvarlig revisor som grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan.
Ås, 14.01.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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19/00003-8

Vår saksbehandler
Samia Esam,

tlf.

Til

Kjell Tore Wirum
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av grunnskole
Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok den 27.11.2018, sak 42/18 å gjennomføre en
forvaltningsrevisjon av grunnskole.
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt
oppdraget videre til Rokus.
Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon av grunnskole er «tilpasset opplæring og trivsel og kompetanse
blant lærer og elever», jf. plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 i Ski kommune.
Når det gjelder risikoområde for grunnskole har revisjonen i overordnet analyse for Ski kommune
påpekt at det er risiko for at ikke alle elevgrupper får tilpasset opplæring. Videre er det stilt spørsmål
om undervisningen kan forbedres med systemtiltak og digitale undervisningsmidler. I tillegg bør det
ses på lærerens og elvers trivsel og kompetanse.
I vesentlighetsvurderingen har revisjonen pekt på at grunnskole er et stort og krevende
tjenesteområde.
Follo distriktsrevisjon har tidligere gjennomført en rapport på måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen
06.03.2012 som også omhandlet tilpasset opplæring og elevens og kompetanse og psykososialmiljø.
Disse temaene er oppsummert som følgende i rapporten:
«Forvaltningsrevisjonen viser at Ski kommune har utarbeidet et system for å kvalitetssikre
virksomheten. Det er fokus på tilpasset opplæring i skolene men det er etter revisjonens
vurdering klare indikasjoner på at kommunen bør videreføre arbeidet med å styrke dette.
Revisjonen vil dessuten vise til at en relativt stor andel av lærerne mener at elevgruppene er
for store, samt at de ikke har fått nødvendig kompetanseutvikling.
Kommunestyret i Ski har vedtatt at skolene i Ski skal være blant den beste tredjedelen i landet
på alle områder der det gjennomføres nasjonale målinger. Revisjonen har registrert at dette
målet ikke ble nådd i 2010 og 2011, men at resultatet har bedret seg i 2011. Revisjonen har
ikke funnet at det er planlagt særskilte tiltak for å nå et bedre resultat i 2012. Revisjonen mener
dessuten at det er påfallende mange av lærerne som ikke er kjent med målsetningen om å være i den
øvre tredjedelen i landet.
Det synes som om Ski kommune arbeider aktivt og systematisk for å skape et godt
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psykososialt miljø gjennom de tiltakene som gjennomføres på skolene. De gjennomførte
elevundersøkelser viser også at elever i skolene i Ski kommune i liten grad angir at de er
utsatt for mobbing.»
Revisjonens anbefalinger:
1. Sørge for at alle elever får en opplæring som i er tilpasset evner og forutsetninger.
2. Vurdere innspill til forbedringer i samarbeidet mellom skole og hjem.
3. Sørge for at alle lærere er kjent med kommunestyrets vedtatte målsetting om nasjonale
prøver og sette i gang ytterligere tiltak for å nå disse.
Rapporten er fra 2012, og det kan ha skjedd en del endringer. Dermed kan det være hensiktsmessig å
sjekke disse områdene på nytt.
Etter sekretariatets vurdering er dette et stort tema som bør avgrenses. Eventuelt kan man dele
dette i flere undersøkelser. Dermed foreslår sekretariatet å dele temaet i to forvaltningsrevisjoner,
hvor revisor enten undersøker tilpasset opplæring eller trivsel og kompetanse hos lærerne og elvene.
Eventuelt foreslår sekretariatet at kontrollutvalget undersøker en skole, hvor forvaltningsrevisjonen
omfatter begge disse temaene.
Tilpasset opplæring
Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad sikrer kommunen at opplæringslovens krav
om tilpasset opplæring ivaretas.
Følgende problemstillinger kan være aktuelle:
1. I hvilken grad har Ski kommune etablert systemer og rutiner som bidrar til å sikre at elever i
grunnskolene får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger?
2. I hvilken grad sikrer kommunen at det som del av underveisvurderingen for den enkelte elev
blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
3. Er undervisningsgruppenes størrelse og sammensetning i tilstrekkelig grad utformet samsvar
med behovet for tilpasset opplæring?
4. I hvilken grad legger skolene føringer for utvikling av digitale undervisningsmidler?
Problemstilling 1 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og
myndighetsutøvelse.
Problemstilling 2 faller innenfor kategorien kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester.
Problemstilling 3 faller innenfor kategorien kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester.
Problemstilling 4 faller innenfor kategorien ressursbruk.
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Trivsel og kompetanse
Formålet med undersøkelsen er å se i hvilken grad legges det føringer for at skolen driver et aktivt og
forebyggende arbeid for at elevene får et godt psykososialt miljø. Videre er formålet å undersøke
lærernes og elevenes kompetanseutvikling.
Følgende problemstillinger kan være aktuelle:
1. I hvilken grad sikrer skoleeier at skolene driver et aktivt forebyggende arbeid for å sikre
elevene et godt psykososialt miljø?
2. I hvilken grad følges elever som kan være/er utsatt for mobbing i samsvar med lovkrav?
3. I hvilken grad har lærerne tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta undervisningen?
4. Hva gjøres av tiltak for å nå ski kommunes vedtatte målsetninger for resultater i skolen?
Problemstilling 1 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og
myndighetsutøvelse.
Problemstilling 2 faller innenfor kategorien regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo- verktøy og
myndighetsutøvelse.
Problemstilling 3 faller innenfor kategoriene kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester og
ressursbruk.
Problemstilling 4 faller innenfor kategorien måloppnåelse.

Lørenskog, 04.01.2019
Samia Esam
Konsulent
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 04/19

Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning
- Mål og problemstillinger

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00002-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg:
Mål og problemstillinger – forvaltningsrevisjon av infrastrukturprosjekters belastning
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 27.11.18 i sak 42/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019
følgende:
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
1. Grunnskole
2. Investeringer og gjeld (forutsetter felles prosjekt med Oppegård)
3. Infrastrukturprosjekters belastning (dersom det ikke blir felles prosjekt med Oppegård)
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av
prosjektene til neste møte.

Kontrollutvalget i Oppegård hadde møte 28.11.18 og valgte ikke å delta i et
fellesprosjekt med Ski (prosjekt nr. 2)
VURDERING
Grunnet underbemanning i FIKS høsten 2018, har sekretariatet bestilt konsulent- og
rådgivningsbistand fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) for å
utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Forslag til
formål og problemstillinger er oversendt i notat, datert 02.01.19.
Det bemerkes fra ROKUS IKS:
«Sekretariatet vurderer det slik at forvaltningsrevisjonsrapporten på byutviklingen dekker
områdene kontrollutvalget ønsker å få belyst gjennom infrastrukturprosjekters belastning.
Etter sekretariatets vurdering er det ikke hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon på
dette område. Det mest hensiktsmessig vil være er å følge opp de tiltakene rådmannen har
foretatt seg for å imøtekomme kommunestyrets vedtak. Notatet fra rådmannen er tilsendt 15
nov. 2018. Dermed vurdere sekretariatet at kontrollutvalget bestiller en
oppfølgingsundersøkelse på dette høsten 2019.»

Avslutning

evisjon Infrastrukturprosjekters belastning - Mål og problemstillinger - 19/00002-2 Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning - Mål og problemstillinger : Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning - Mål og problemstillinger

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 14.01.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Vår saksbehandler
Samia Esam,

tlf.

Til

Kjell Tore Wirum
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Mål og problemstillinger – forvaltningsrevisjon av infrastrukturprosjekters
belastning
Kontrollutvalget i Ski vedtok den 27. november 2018, jf. sak 42/18, å gjennomføre
forvaltningsrevisjon av infrastrukturprosjekters belastning.
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt
oppdraget videre til Rokus.
Aktuelt tema for forvaltningsrevisjon av infrastrukturprosjekters belastning er «konsekvenser for
innbyggere og bedrifter ved langvarig anleggsarbeid, samt effektivitet i prosjektgjennomføring», jf.
plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 i Ski kommune.
Når det gjelder risikoområde for infrastrukturprosjekters belastning har revisjonen i overordnet
analyse for Ski kommune påpekt at det er «risiko for slitasje og kostnader for innbyggere og
næringsliv under anleggsarbeid. Anleggsprosjekter i Nordbyveien og på Follobanen får store og
langvarige ulemper (støy, trafikkhinder, strømavbrudd o.l.).» Videre er det stilt spørsmål om hva
kommunen kan bidra til å bedre ved prosjektgjennomføringen av statlige og kommunale
infrastrukturprosjekter.
I vesentlighetsvurderingen har revisjonen vist til at det er viktig at noen tenker på innbyggernes og
bedrifters interesser under langvarig anleggsarbeid.
Forslag til formål og problemstillinger:
Formålet med en slik forvaltningsrevisjon kan være å undersøke i hvilken grad prosjektgjennomføring
av statlige og kommunale infrastrukturprosjekter påvirker innbyggere og næringsliv.
Med utgangspunkt i risikovurderingene kan følgende problemstillinger være aktuelle:
1. I hvilken grad kan kommunen bedre prosjektgjennomføringen av statlige og kommunale
infrastrukturprosjekter for å forhindre slitasje og kostnader på innbyggere og næringsliv.
Herunder:
a) Hvordan sikrer Ski kommune at innbyggere og næringsliv blir hørt, tatt med på råd og får
god informasjon om prosessene i byggeprosjekter?
b) I hvilken grad blir kommunens krav om miljøoppfølgingsplan ved byggeprosjekter oppfylt?
c) I hvilken grad fungerer samarbeidet mellom statlige og fylkeskommunale aktører når det
gjelder prosjektgjennomføring av byggeprosjekter?
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Disse problemstillingene er imidlertid besvart i forvaltningsrevisjonsrapporten om byutvikling i Ski
kommune, så langt sekretariatet kan vurdere.
Kontrollutvalget i Ski kommune bestilte en prosjektplan for byutvikling den 02.05.2016. Rapporten
ble ferdigstilt av Follo distriktsrevisjon 10.10.2017. Formålet med rapporten var å realisere målene
om utviklingen av Ski sentrum. Rapporten gjennomgår helhetlig ansvar for sentrumspolitikk, endrede
utfordringer, dialog med aktører og innbyggere, kompetanse og kapasitet og status for
utviklingsarbeidet.
Problemstillingen i forvaltningsrevisjonsrapporten av byutviklingen i Ski kommune samsvarer ikke
helt med risikovurderingene foretatt i infrastrukturprosjekters belastning. Men de enkelte
revisjonskriteriene som er utledet i rapporten dekker de områdene som kontrollutvalget ønsker å få
belyst gjennom dette prosjektet.
Problemstilling 3 i forvaltningsrevisjonsrapporten går ut på følgende:
«Er kommunenes dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i byutviklingen
hensiktsmessig?»
Ut ifra dette har revisjonen utledet følgende to revisjonskriterier:



Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og myndigheter.
Ski kommune skal tilrettelegge for rask gjennomføring av utbyggingsprosjekter og arbeide for
å dempe belastninger i byggefasen, som støy, støv og trafikkhinder.

a) Hvordan sikrer Ski kommune at innbyggere og næringsliv i slike byggeprosjekter blir hørt,
tatt med på råd og får god informasjon om prosessene?
I forvaltningsrevisjonsrapporten om byutvikling i Ski kommune konkluderer revisjonen med at «Ski
kommune har et omfattende system for dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i
byutviklingen – med egen nettside (Skiliv.com) for informasjon til og respons fra innbyggere,
folkemøter, åpent plankontor i rådhuset og årlige byutviklingsprosjekter, som på Nedre torg i
september 2017. Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum har blitt til etter
omfattende høringsrunder med aktører og innbyggere. Det er åpenhet og medvirkning for berørte
interesser/aktører».
Videre følger det av rapporten at Ski kommune har ansatt en næringssjef for å holde kontakt med
næringslivet i utbyggingsprosjekter og tilrettelegge for at bedrifter slår seg ned i Ski.

b) I hvilken grad blir kommunens krav om miljøoppfølgingsplan ved slike byggeprosjekter
oppfylt?
For å redusere belastning i byggefasen for innbyggere og næringsliv, kan kommunene kreve
miljøoppfølgingsplan (MOP) med hjemmel i forvaltningsloven § 17 og plan- og bygnings-loven § 28,
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opplyser virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata. Utbygger skal her dokumentere tiltak for å sikre
mot ulemper for miljø og omgivelser og tiltak for å opprettholde offentlig trafikk. Kommunen stiller
krav om MOP i reguleringsbestemmelser. Ved bygging i Ski sentrum stiller kommunen i tillegg krav
om en trafikkavviklingsplan.
Virksomhetsleder for Kommunalteknikk poengterer at utbygger er pålagt å få utført anleggs-arbeidet
så lempelig som mulig og at anleggsarbeid gir en midlertidig belastning. Kommunalteknikk kan foreta
trafikktelling før store anleggsarbeider, for å finne beste omkjøring. Virksomheten har dialog med
Statens vegvesen og Bane Nor i byggefasen og kan foreslå forbedringer. Forsinkelse er som kjent et
problem i byggeprosjekter. Bane Nors bygging av nye Nordby-veien bro var planlagt å ta åtte
måneder, men endte med å ta 17 måneder, jf. pkt. 5.2.4 i rapporten»
Revisjonen konkluderer med at «bygging av infrastruktur i sentrum medfører midlertidige
belastninger i form av støy og trafikkhindre. Kort og effektiv byggetid er viktig. Tilpasning av
kjøremønsteret i byggefasen kan dempe belastningen.»
Etter sekretariatets vurdering kan gjennomføring av tiltakene nevnt i rapporten føre til redusert
belastning i byggefasen.
c) I hvilken grad fungerer samarbeidet mellom statlige og fylkeskommunale aktører når det
gjelder prosjektgjennomføring av byggeprosjekter?
Det fremgår av rapporten at revisjonen har intervjuet planavdelingsleder som oppsummerer sine
erfaringer fra rehabiliteringen av Nordbyveien 2015-16, jf. Punkt 5.2.2 om samarbeid med statlige og
fylkeskommunale aktører slik: «Siden Nordbyveien er en fylkesvei, var Statens vegvesen prosjekteier.
Ski kommune var engasjert i VA og hadde liten innflytelse på veiløsningen. Resultatet er ikke fullgodt:
Sykkelen har fått for liten plass (1,2 meter brede sykkelfelt uten rød asfalt og kant), og det er blitt lite
vegetasjon (ikke trær som i Ås sentrum). Rehabiliteringen av Nordbyveien baserte seg på en plan fra
2004, som burde ha vært oppdatert.
Videre fremgår det av rapporten at «prosjektavdelingsleder gir uttrykk for at Nordbyveienutbyggingen gikk bra til slutt, men samarbeidet med Statens vegvesen og entreprenøren var
vanskelig. Gjennomføringsavtale ble signert av begge parter først da prosjektet var godt i gang.
Entreprenør Isachsen Gruppen AS bygget både VA-anlegget under bakken for kommunen (kostnad 82
mill. kr) og veien for Statens vegvesen, men Isachsen hadde kontrakt bare med Statens vegvesen –
ikke Ski kommune. Ski kommune hadde derfor liten mulighet til å påvirke entreprenøren. ("Står ikke i
planene," var svaret da kommunen prøvde å få til en justering av et fortau.) Ski kommune valgte å
trekke seg fra et planlagt nytt samarbeidsprosjekt, da Statens vegvesen ønsket å benytte samme
gjennomføringsavtale som for Nordbyveien. Virksomhet Kommunalteknikk er i dialog med Statens
vegvesen om samarbeidsform for slike vei/VA-prosjekter.»
Revisjonen vurderer at «Ski kommunes samarbeid med Statens vegvesen og Bane Nor ikke har vært
optimal i store infrastrukturprosjekter (Nordbyveien og Follobanen): kommunen har savnet å ha en
«hånd på rattet». Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor drøftes med sikte på tettere
samarbeid i store byggeprosjekter.
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Når det gjelder samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører har revisjonen konkludert med
at «Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholder regionalt planforum og årlige kontaktmøter med Ski
kommune. Akershus fylkeskommune er regionutvikler, eier av fylkesveier og byggherre for ny
videregående skole i Ski sentrum. Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski sentrum holdes
årlig. Ski kommunes dialog og samarbeid med andre aktører i byutviklingen er hensiktsmessig, men
samarbeidet med Statens vegvesen og Bane Nor har forbedringspotensial.»
Etter sekretariatets vurdering bør Ski kommune ha jevnlige møter med statlige og fylkeskommunale
aktører ved store byggeprosjekter. Jevnlige møter kan føre til at kommunen kan bidra til bedre
prosjektgjennomføring av statlige og kommunale infrastrukturprosjekter.
Problemstilling 4 i rapporten går ut på om kommunen har tilfredsstillende kompetanse og
kapasitet i arbeidet.
Revisjonen har konkludert med at Ski kommune har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i
byutviklingsarbeidet. Virksomhet Plan, bygg og geodatas planavdeling er i 2017 styrket med én stilling
(arealplanlegger) til 7,8 årsverk. Planavdelingens største kompetanseutfordring er å få tak i erfarne
arealplanleggere. Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling er i 2017 styrket med to stillinger
(byggeledere) til 17 årsverk.
Revisjonens anbefalinger
Follo disktriksrevisjonen IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor i store byggeprosjekter avklares.
b. Statens vegvesens detaljregulering av fylkesveiene Kirkeveien, Sanderveien og Åsveien følges
opp med sikte på fortgang.
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten av byutvikling i møte 13.12.2017 og fattet
følgende vedtak:
1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.
2. Kommunestyret er bekymret for kapasitet ved planavdeling i kommunen og ber rådmannen
vurdere styrkingstiltak.
3. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
Rådmannen har lagt frem et notat angående kommunestyrets vedtak 09.11.2018.
Av notatet fremgår det blant annet at det er etablert faste koordineringsmøter på overordnet nivå
mellom kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Ruter og Bane NOR.
Koordinering/samarbeidsgrupper blir etablert ved de store prosjektene. En representant fra
kommunikasjonsavdelingen, kommunalteknikk og byggesak deltar jevnlig på
trafikkoordineringsmøter, Ruter og Follo brannvesen sammen med representanter fra blant annet
kommunalteknikk og byggesak. I tillegg kommer det faste møtepunkt som tilhører planprosess og
byggesak.
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Videre informerer rådmannen at administrasjonen er i gang med utarbeidelse av
«informasjonsstrategi for planarbeid og gjennomføring av anleggsprosjekt». Strategien fremlegges i
løpet av første kvartal 2019.
Når det gjelder kommunestyrets vedtak vedrørende pkt. 2, ble det i 2017 opprettet en ny stilling på
planavdelingen. Etter vedtaket har det blitt opprettet ytterligere en stilling på planavdelingen. I tillegg
har rådmannen rekruttert en ny leder av planavdeling.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet vurderer det slik at forvaltningsrevisjonsrapporten på byutviklingen dekker områdene
kontrollutvalget ønsker å få belyst gjennom infrastrukturprosjekters belastning. Etter sekretariatets
vurdering er det ikke hensiktsmessig å bestille en forvaltningsrevisjon på dette område. Det mest
hensiktsmessig vil være er å følge opp de tiltakene rådmannen har foretatt seg for å imøtekomme
kommunestyrets vedtak. Notatet fra rådmannen er tilsendt 15 nov. 2018. Dermed vurdere
sekretariatet at kontrollutvalget bestiller en oppfølgingsundersøkelse på dette høsten 2019.

Lørenskog, 02.01.2019
Samia Esam
Konsulent
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS
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Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende
driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00024-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som
reises vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre
aktører/leietakere, herunder spesielt energikostnader for idrettsanlegg.
Vedlegg:
e-post Vedr driftskostnader for idrettsanlegg, K sak 113-18 Driftsavtaler og
samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune, Vedlegg L Driftsutgifter for de ulike
idrettshaller (L 1-10)
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Gunnar Helge Wiik pr e-post, datert
8.januar 2019.
Henvendelsen gjelder i hovedsak spørsmål vedrørende kostnadsfordeling mellom
Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder spesielt fordeling av
energikostnader for idrettsanlegg i Ski kommune.
HJEMMEL
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 4 annet ledd:
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets kompetanse
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold:


Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser
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Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra
kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.
Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid,
etterlevelse av rutiner etc.

Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold,
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger.
VURDERING
Henvendelsen viser til vedlegg L) i K sak 113/18 Samarbeidsavtaler og
driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune. Saken ble behandlet i Ski
kommunestyre 28.11.18.
Saksframlegg og vedlegg L følger vedlagt.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget for det første bør vurdere om
dette er en sak som bør forfølges videre.
Hvis så, er sekretariatet av den formening at utvalget bør be om å få en skriftlig
redegjørelse fra rådmann vedrørende forhold som er tatt opp i henvendelsen.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 15.01.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksframlegg

Saksbehandler: Cathrine Holm / Tove Næs

Arkivsak: 18/1862-11
Arknr.: C20 &01

DRIFTSAVTALER OG SAMARBEIDSAVTALER MED IDRETTSLAG I SKI KOMMUNE
Forslag til vedtak:
1. Ski kommune ønsker å legge til rette for gode driftsforhold i idrettsanleggene i medhold av
gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser. Dette ønskes utført på en måte som gir
idretten ansvar og tilhørighet. Driftsavtalene som i dag er inngått direkte med idrettslag og
som beløpsmessig overstiger kr 100 000 konkurranseutsettes. Avtalene inngås med en
varighet på ett år eller fram til 01.07.2020.
2. Enkle låseavtaler inngås for ett år eller fram til 01.07.2020.
3. Det utarbeides avtaler som ivaretar prinsippene om åpenhet, forutsigbarhet og
likebehandling.

Ingress/hovedbudskap:
Ski kommune har lang tradisjon for godt samarbeid med lag og foreninger i Ski kommune, bl.a.
deltar Ski kommune med en representant på de fleste av styremøtene i Ski Idrettsråd. Noe av
dette samarbeidet består i avtaler om utføring av oppgaver på det enkelte idrettsanlegg. Disse
avtalene er gjerne omtalt som samarbeidsavtaler, driftsavtaler og vaktavtaler. Som kompensasjon
for utført arbeid betaler kommunen en fast, årlig sum basert på arbeidets omfang og kompleksitet.
Det ble gitt en orientering om driftsavtaler med idrettslag i november 2017. I den anledning ble det
bestilt en sak om dette i løpet av våren 2018. Rådmannen har lagt fram tre saker for politisk
behandling, hhv. 30.05,09.08 og 07.09. Sakene har ikke svart ut de politiske forventningene og er
derfor sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning.
Denne saken tar sikte på å svare ut de politiske bestillingene som ikke er besvart tidligere.
Saksopplysninger:
Politisk behandling
Politisk ble det satt fokus på dette området ved at det ble bestilt en orientering i utvalg for
oppvekst og kultur høsten 2017.
I utvalg for oppvekst og kulturs møte den 21.11.17 deles ut et notat samt at det gis en orientering
om bruk av driftsavtaler under punktet eventuelt. Idet dette ikke var en sak på sakskartet som ble
formelt behandlet, foreligger det ikke noe vedtak fra møtet.
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I etterkant av møtet mottok kommunalsjef for kommunalområde oppvekst en e-post fra
utvalgsleder på vegne av utvalget med en oppsummering av hva som ble formidlet fra utvalgets
medlemmer i møtet. Her siteres kun det som gjaldt driftsavtaler med idretten;
«Driftsavtaler med ulike idrettslag i kommunen. Det var et interessant notat og debatt i
utvalgsmøtet, der det er mye som tyder på både ulik praksis og ulik behandling av ymse årsaker.
Derfor er det viktig at det kommer frem en del detaljer i denne saken, slik at vi kan sikre en
praksis som oppleves forutsigbar og rettferdig for de ulike idrettslagene våre, som bruker
kommunale anlegg. Basert på debatten i møtet tenker jeg at følgende momenter bør belyses i et
saksfremlegg.
a. Hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og anslått nødvendig tidsbruk. F.eks at det trengs xantall vakttimer i hallen på Kråkstad, at et kjøleanlegg vil trenge mer tilsyn ved regn en finvær,
ressurser til islegging osv., hva er merkostnadene for Ski hockey å drifte to vs. ett kjøleanlegg
(begge kan ha tilsynet samme tid antagelig, men et nytt anlegg trenger kanskje mindre tilsyn
enn det gamle inne?). Hva er samdriftsfordelene mellom Ski Alliansehall og Ski hallen? Hvis
samme vakt passer tre haller så regner jeg med at kostnadene fordeles hensiktsmessig og
kan dokumenteres? Hva er stipulerte leieinntekter for Ski hallen og Ski Ishall? Er det riktig at
en hall får driftsmidler den andre ikke? Hva er i så fall argumentasjonen for det? Detaljene bør
komme frem i oversiktlige driftsplaner som vedlegges de ulike driftsavtalene, slik at
arbeidsinnsats og dugnad står i riktig forhold til kommunens bidrag.
b. Hvilke særegne utgifter de ulike idrettslagene har. F.eks har Ski Il hockey mye jobb med
prepping av is, som må gjøres hver time, 7 ganger i uka på inneisen. Det er antagelig mer drift
med en ishall enn andre typer haller. Slike hensyn/forskjeller bør synliggjøres og hensynstas
for å likebehandle.
c. Idrettslagets egne dugnadsinnsats, jmf. Ski Il Hockeys garantier om å preppe is på dugnad til
kommunen før bygging av uteisflaten, andre idrettslags frivillige bidrag til fellesskapet. Hva
bidrar kommunen med? F.eks i idrettsparkene, hva betaler kommunen? All strøm og
vedlikehold? Vedlikeholder kommunen alle kommunale anlegg også tennisbanene? Eller er
det noen som betaler strøm og vedlikehold selv, og andre som får strømmen og vedlikehold
dekket? I følge Ski Il fotball (epost til gruppeledere) så mottar denne klubben null kroner i drift.
Stemmer det, hva gjør kommune for fotballen? Hva med andre fotballag. Hva er våre bidrag til
dem? Er det kommunens fulle ansvar å drifte banene?
d. Er det andre tilskudd/rabatter som gis til de ulike idrettslagene uten at det foreligger en
driftsavtale? I saken bør all økonomisk støtte til de ulike klubbene fremkomme. F.eks betaler
Follo HK, Follo fotball osv. det samme i leie som alle andre? Hvor mye? Både driftsavtaler og
tilskudd til ulike idrettslag bør fremkomme i en matrise, gjerne også hva kommunen har
investert de ulike stedene. F.eks det vi har gjort på Kråkstad, nye kunstgressbaner, investering
i ny basishall til turn osv., ny vant i ishallen osv.
e. Vurdering av å lage en felles mal for driftsavtaler og driftsplaner, og der man vurderer behovet
for å reforhandle de ulike avtalene med tanke på rettferdighet og likebehandling. Jeg regner
med at det er muligheter for reforhandlinger i alle avtaler.
f.

Hva sparer kommunen på driftsavtaler kontra å drifte hallene selv? Hva ville det kostet
kommunen å drifte eksempelvis Ski ishall og Skihallen selv?
Har vi noe å sammenligne med?»

Sak om driftsavtaler med ulike idrettslag i kommunen ble fremmet for utvalget til behandling i
møte den 11. juni d.å.
Utvalg for oppvekst og kultur fattet følgende vedtak 11.06.2018:
1. Saken sendes tilbake.
2. På første møte etter sommerferien framlegges ny sak i tråd med utvalgets bestilling.
Ny sak om driftsavtaler med ulike idrettslag i Ski kommune ble fremmet for behandling til utvalgets
møte den 20.08 d.å.
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Utvalg for Oppvekst og kultur fattet følgende vedtak 20.08.18:
1. Rådmannen bes utarbeide forslag til prinsipper og vilkår som skal ligge til grunn for
utarbeidelse av tilskuddsavtaler / driftsavtaler med idrettslagene i Ski kommune. Dette legges
frem for utvalget 17. September 2018.
2. Når nye avtaler er inngått, legges disse frem for utvalget med en redegjørelse for at avtalene
samstemmer med nedfelte prinsipper og vilkår, og norsk rett. Ny sak legges frem for utvalget
senest i første møte 2019.
3. Rådmannen bes legge frem oversikt over avtaler om drift av idrettsanlegg. Oversikten må
inneholde tidspunkt for avtaleinngåelse, varighet (utløpsdato), årlig kostnad og avtalepart
(virksomhet). Alle inngåtte avtaler saken 17/9-18.
Ny sak om driftsavtaler med ulike idrettslag i Ski kommune ble fremmet for behandling i utvalgets
møte den 17.09.d.å.
Utvalg for oppvekst og kultur fattet følgende vedtak 17.09.18:
1. Saken sendes tilbake for videre saksutredning og gjennomgang av avtalene i tråd med
utvalgets bestillinger frem til neste møte.
2. Sporbarhet av saksgang i utvalget, arkiv og journalnummer for de ulike drifts- og
samarbeidsavtaler følger den enkelte avtale og fremlegges i neste møte.
3. Utvalget ber Kontrollutvalget bestille en revisjon av inngåtte avtaler med idrettsanlegg og
andre om drift og vedlikehold av idrettsanlegg vurdert opp mot; - forskrift om offentlig
anskaffelser - kommunens fullmaktsmatrise.
Vedlagt saken i siste utvalgsmøte var kopi av de ulike samarbeidsavtaler og driftsavtaler Ski
kommune har med de ulike idrettslag. Dette var i alt 10 avtaler. Vedlagt denne saken er i tillegg
den politiske vedtatte avtalen med Ski IL ishockey om oppgavefordeling i ishallen.
Oversikt over avtalene med saksnr og kst-nr er vedlagt, jf vedlegg e).
Når det gjelder vaktavtalene mellom Ski kommune og henholdsvis Kråkstad IL, Siggerud IL og
Langhus IL er ikke disse journalført på korrekt måte. Det samme gjelder for de årlige
forlengelsene av avtalen for Skihallen. Dette rettes det nå opp i og samtlige avtaler er sendt
arkivet for korrekt arkivering og journalføring. Noen av avtalene er ikke signert i henhold til
delegeringsreglementet og her vil rådmannen sørge for at rutinene innskjerpes ute i
virksomhetene. Det vises her til det som er beskrevet om fullmakter i det følgende.
Investeringer i haller og anlegg:
Et av spørsmålene i saken er hvilke investeringer som er gjort i idrettsanlegg i kommunen.
Rådmannen har utarbeidet en oversikt over investeringer for 2008-2017. Listen er ikke
uttømmende, men gir et godt bilde over kommunens ambisjoner på området. I nevnte periode
viser listen investeringer i størrelsesorden kr 135 000 000, se vedlegg a).
Det er opparbeidet gode anlegg, både innendørs og utendørs, i hele kommunen med unntak for
Skotbu og andre mindre tettsteder, og det er avsatt midler i budsjett og handlingsplan til ytterligere
investeringer i årene som kommer, bl.a. ny svømmehall på Langhus og ny turnhall i Ski
idrettspark.
I følge vedlikeholdsplan for kommunale bygg, vedtatt av kommunestyret 20.06.2018 i sak 58/18,
skal det utføres utbedringer av garderober med mer i Langhushallen for kr 500 000, i Skihallen
skal det utføres en generell oppgradering for kr 1 500 000 og det samme i Ski ishall for
kr 1 500 000 i 2019. I Kråkstad idrettshall er det planlagt vedlikehold i 2020, se vedlegg b).
Angitte summer er under forutsetning av at det blir stilt til rådighet tilstrekkelige midler i henhold til
planen.
Alle lag og foreninger kan søke om årlig støtte til allment kulturarbeid, herunder til idrett.
Midlene tildeles etter søknad og i henhold til retningslinjer for allment kulturarbeid i Ski kommune,
senest revidert i 2014, se vedlegg c).
I 2018 er det tildelt ca kr 950 000 til idretten i Ski som støtte til allment kulturarbeid, se vedlegg d).

- Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - 19/00024-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune : K sak 113-18 Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune

Vurdering I
Haller og anlegg i Ski kommune
I anledning saken har rådmannen utarbeidet en oversikt som sammenstiller driftsutgiftene pr
idrettshall. Dette er regnskapstallene for 2017, jf vedlegg l-1)
Kråkstadhallen:
Ski kommune har en avtale med Kråkstad IL om låsing av hallen hver kveld kl 22.30 mandag til
fredag.
I følge avtalen skal man påse at hallen er tom for folk, slukke alle lys og låse alle dører.
Dette honoreres med kr 5000 pr måned i 11 måneder.
Avtalen fornyes hvert år og løper fra 01.08 - 30.06.
Kommunens innsparing:
I sak om skisseprosjekt for flerbrukshall på Kråkstad fra 2004, der man hadde dialog med
Kråkstad IL om avtale om daglig renhold og tilsyn med hallen, var det anslått en halvering av
driftskostnadene fra ca kr. 900 000 til kr. 450 000. Avtalen ble ikke så omfattende, men den som
er inngått, representerer uansett, i likhet med de andre låseavtalene, en besparelse i lønnsutgifter
for kommunen.
Vedlagt er et diagram som viser regnskapstall for driftsutgifter knyttet til Kråkstadhallen for 2017,
se vedlegg l -2)
Siggerudhallen:
Ski kommune har en avtale med Siggerud IL om låsing av hallen hver kveld kl 22.30 mandag til
fredag. I følge avtalen skal man påse at hallen er tom for folk, slukke alle lys og låse alle dører.
Dette honoreres med kr 5000 pr måned i 11 måneder.
Avtalen fornyes hvert år og løper fra 01.08. - 30.06.
Kommunens innsparing:
For låseavtalen i Siggerudhallen vil kommunen få en kostnad lik det beløp det vil koste å lønne en
kommunalt ansatt i to timer pr kveld 5 dager pr uke. Alternativet vil være å kjøpe denne tjenesten
i et marked, f.eks. av Securitas eller andre som driver med vaktoppdrag.
Vedlagt er et diagram som viser regnskapstall for driftsutgifter knyttet til Siggerudhallen for 2017,
se vedlegg l -3)
Langhushallen og STIL Arena:
Ski kommune har en avtale om vakthold med hhv. Langhus AIL- Basket, Langhus IL Håndball,
Follo HK-Damer og Follo HK-herre fra kl 17-22.30 samt låsing av hallene hver kveld.
Vaktene må gå runder for å forebygge hærverk og bortvise uvedkommende. Garderober skal
sjekkes ved vaktens start og slutt og søppel skal plukkes. Det skal sjekkes at hele hallen er tom
for folk. Hallen skal dessuten feies og møterom skal ryddes. Alle dører og vinduer skal lukkes og
alle lys slukkes.
Langhus IL fordeler den månedlige godtgjørelsen på totalt kr 15 000 på de fire avtalepartene.
Avtalen løper i 11 måneder fra 01.08. - 30.06.
Kommunens innsparing:
For låse- og vaktavtalen Langhushallen og Stil Arena vil kommunen få en kostnad lik det det vil
koste å lønne en kommunalt ansatt i 5,5 timer pr kveld 5 dager pr uke. Alternativet er å kjøpe
denne tjenesten i et marked, f.eks. av Securitas eller andre som driver med vaktoppdrag.
Vedlagt er et diagram som viser regnskapstall for driftsutgifter knyttet til Langhus idrettspark for
2017, se vedlegg l -4)
Folkebadene på Ski og Langhus:
Ski kommune har en avtale med Ski svømmeklubb om drift av Langhus Bad og Ski Bad. Avtalen
gjelder ikke den tekniske driften av badene.
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Svømmeklubben har ansvar for den publikumsrettede delen av driften og omfatter billettsalg, drift
av resepsjon med publikumsmottak, tilsyn med svømmehallen, publikumsgarderober og toaletter,
dusj- og badstueanlegg samt øvrige publikumsfasiliteter.
Svømmeklubben må sørge for tilsynsvakt med godkjent livredningsutdanning. Tilsynsvakten skal
besørge ro og orden.
Dette honoreres med kr 218 000 årlig.
Avtalen fornyes automatisk hvert år og løper fra 01.08.-31.07. og kan sies opp med 6 måneders
varsel.
Kommunens innsparing:
Dette er belyst i sak 20/15 om Folkebadene. Her fremgår det at kommunen ville hatt lønnsutgifter
på ca kr 400 000 for å utføre de oppgavene som utføres av svømmeklubben i dag, og som de
mottar rundt kr 200 000 for å utføre.
Fotballen
Utvalget reiser spørsmål knyttet til hva Ski kommune bidrar med av ressurser overfor fotballen.
Ski kommune har finansiert og opparbeidet 4 fotballbaner i Ski idrettspark. 3 av banene har
kunstgress og 1 av disse har undervarme.
På Langhus har Ski kommune finansiert og opparbeidet 7 fotballbaner. 3 av disse har kunstgress.
På Siggerud har Ski kommune finansiert og opparbeidet 2 fotballbaner. Begge har kunstgress.
På Kråkstad har Ski kommune bevilget om lag 12 mnok (tippemidler og mva kommer til fradrag)til
nytt multisportanlegg i Kråkstad Idrettspark. Dette inkluderer også en kunstgressbane.
Med unntak for Kråkstad IL som eier og driver anlegget selv, er det Ski kommune som står for all
drift av fotballbaner. Dette dreier seg om sommerdrift i 9 måneder og vinterdriftdrift av
kunstgressbane med undervarme i Ski idrettspark.
Etter avtale og mot vederlag med Ski IL fotball har Ski kommune utført vintervedlikehold på en
ekstra kunstgressbane i 17/18 sesongen. Denne avtalen vil ikke bli videreført for 18/19 sesongen
grunnet manglende kapasitet.
Sommerdriften kommunen dekker for uteanleggene består i børsting av kunstgressbaner, harving,
kontroll av skjøter, rydding, dyprens og etterfylling av granulat. For gressbanene består
oppgavene i klipping og pleie av gressmatta.
Ski kommunes kostnader til denne driften for de ulike anleggene fremgår av skjema inntatt over.
Et tilleggselement er at fotballagene mottar inntekter fra cuper og andre arrangement som
innebærer betaling av kontingent/deltakeravgift. De har også inntekter fra kioskdrift på anleggene.
Fra Langhus er det et ønske om å overta driften av banene mot økonomisk kompensasjon fra Ski
kommune. Dette ønsket må vurderes ut fra den videre saksgang i denne saken.
Follo håndballklubb og Follo fotballklubb:
Follo HK har en avtale fra 2011 med Ski kommune om investering i teleskoptribuner. I medhold av
denne skal de skal betale kr 150 000 i 10 år, og har da følgende rettigheter:
- Avlåst garderobe (nr 6)
- 15 timer treningstid i uken
- Ikke faktureres for kamper
- Få disponere en losje til kontor
- Enerett på reklame på en vegg i Stil Arena.
Follo HK betaler for avvikling av håndballskoler.
Follo FK har ingen avtaler med Ski kommune, men trener og spiller kamper på Ski stadion og i
Langhus idrettspark. Follo FK leier ikke treningstid i Skihallen.
Kommunens tilbud Aktiv på dagtid og 60 +
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Tilbudet Aktiv på dagtid startet opp høsten 2005 i Ski alliansehall i regi av Akershus Idrettskrets. I
desember 2008 bevilget Ski kommune 50.000 kr. til videreføringen av tilbudet. Ski Alliansehall
overtok driften av Aktiv på dagtid fra januar 2009 og tilbudet ble utvidet i mars 2009.
Aktiv på dagtid ble evaluert og vedtatt videreført av kommunestyret i sak 109/10 og kr 440 000 ble
bevilget til drift.
Det er inngått skriftlig avtale for Aktiv på dagtid mellom Ski kommune v/Frisklivssentralen og Ski IL
Alliansen. Avtalen har jfr kommunestyrets vedtak en verdi av kr 440 000, og midlene skal dekke
administrasjon, instruktører, leie av lokaler, informasjonsmateriell, utstyr og andre
driftsomkostninger,
Ski IL Alliansen har hovedansvar for Aktiv på dagtid og 60 Pluss med bl.a. ansvar for
administrering, organisering og økonomi.
Frisklivssentralen i Ski kommune har et tett samarbeid med Ski IL Alliansen om Aktiv på dagtid og
60 Pluss. Frisklivssentralen har vært med på å utvikle og organisere tilbudet.
Tilbudet består i en rekke aktiviteter, herunder svømming i kommunale bassenger og trening i
treningssenter. Det er inngått en avtale om leie av spinningsal og treningssal på Stamina
treningssenter i Ski sentrum. I forbindelse med inngåelse av avtalen med Stamina treningssenter
ble tre treningssentre forespurt. Disse tre var Avancia, Stamina og Fresh fitness. Av disse tre var
det Stamina som kunne gi kommunen den rimeligste og beste avtalen.
Det er Ski IL Alliansen som betaler leie av lokalene på Stamina. Det gjennomføres én
spinningtime og én kvinnegruppe/saltime på Stamina ukentlig, der Frisklivssentralen sine ansatte
er instruktører.
Aktiv på dagtid er et helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak der deltakerne har en sosial
arena å gå til på dagtid. NAV fremhever at tiltaket er høyst viktig for deres brukere og at de
informerer alle sine brukere om dette tilbudet.
Skihallen
En avtale mellom Ski kommune og den gang Skorhaug Eiendom AS om drift og innvendig
vedlikehold av Skihallen, ble opprinnelig inngått i 2004, men ble i 2007 erstattet med en ny og
reforhandlet avtale. Avtalen fra 2007 innebar en halvering av kostnadene for kommunens del som
en følge av stordriftsfordeler i form av én tilsynsvakt, felles rengjøring, innvendig vedlikehold etc.
Skorhaug Eiendom AS avvikles i 2007/2008 og pr. 01.01.2009 registreres Ski Alliansehall AS som
et driftsselskap for Alliansehallen. Ski Alliansehall AS er et aksjeselskap heleid av Ski IL Alliansen.
Selskapets formål er å drifte, vedlikeholde og videreutvikle Alliansehallen.
Avtalen kan etter sitt innhold forlenges årlig, noe som også er gjort siden 2007. Avtalen regulerer
Ski Alliansehalls ansvar for ulike driftsoppgaver i Skihallen for et årlig fastsatt tilskudd på
kr 375 000 eks.mva og med en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen.
Innsparing
Dersom kommunen skulle utført oppgavene ved bruk av egne ansatte på kveldstid og i helger,
eller kjøpt tjenesten i et marked, ville dette hatt en større årskostnad. Samtidig som kommunen
sparer penger, får idrettslagene en verdifull inntekt.
I likhet med de andre hallene betaler Ski kommune for bl.a. strøm, kommunale avgifter, ytre
vedlikehold, renhold. Driftsavtalen med Ski Alliansehall AS, heretter SA, inneholder bl.a. følgende
oppgaver:
Tilsyn i hele hallens åpningstid fra 0800 til 2200, daglig vedlikehold, utskifting av knuste vinduer,
vedlikehold av treningsutstyr, reparasjoner av inventar og baderomsutstyr, lakkering av gulv og
innvendig maling, serviceavtaler for bl.a. hjertestarter, el-sjekk, treningslaben, ventilasjon, fester
for utstyr i dekket, brannutstyr, skadedyrkontroll og matter. Noen av disse avtalene er felles med
Ski Alliansehall AS og innebærer en økonomisk fordel for begge parter. Tilsynsvakten/vaktmester
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på dagtid er også felles for begge hallene, og en deling av utgiftene til denne er på samme måte
en fordel for begge parter.
Vedlagt er diagrammer som viser driftsutgiftene for Skihallen jf regnskapet for 2017 i vedlegg l-5)
og et diagram som viser anslagsvise driftsutgifter det ville koste å drifte Skihallen i egenregi, se
vedlegg l-6). Til diagrammet som viser egenregiutgifter må kommenteres at kostnadene ved tilsyn
er satt til kr 141 000. Dette er et tall som er hentet fra tilsynet som foretas i Langhushallen og STIL
Arena og må derfor oppjusteres. Egen kommunalt ansatt tilsynsvakt vil koste mer enn den
summen som her angitt.
Vedlagt er også oversikt over driftsavtalene som Ski Alliansehall AS har ansvar for, jf vedlegg l-7)
og i tillegg en egen oversikt over serviceavtaler knyttet til Skihallen i vedlegg l-8).
Avtalen er inngått som en driftsavtale med Ski Alliansehall AS.
Driftsavtalen med Ski Alliansehall AS representerer imidlertid en årlig verdi som innebærer at
denne ikke kan forlenges årlig slik praksis har vært uten å stride mot lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. Avtalen må derfor konkurranseutsettes.
I forbindelse med gjennomgangen som er foretatt ved utarbeidelsen av denne saken har
innkjøpsavdelingen i Ski kommune kommet med et notat om problemstillingen, se vedlegg i).
Ishallen
Ski ishall ble bygget i 1987. Ski kommune eier hallen, men den har hele tiden vært drevet av Ski
IL ishockey. I 2007 ble det fremmet en sak for kommunestyret som beskrev fremtidig driftsform.
I flere år hadde det vært slik at Ski IL ishockey selv hadde kostet strøm og kommunale avgifter.
Dette ble som følge av vedtaket i kommunestyret overtatt av kommunen i likhet med det som
gjaldt for andre idrettsanlegg. Det ble i denne forbindelse lagt inn kr 600 000 i årlig merkostnad i
driftsbudsjettet.
I forbindelse med saken var det innhentet en juridisk vurdering av hvordan man kunne inngå
samarbeid med Ski IL ishockey uten at dette var i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.
Det ble konkludert med at man kunne gi driftsstøtte, men at kjøp av driftstjenester mot vederlag
over kr 500 000 ikke kunne gjøres ved å gå direkte til idrettslaget, se vedlegg j).
Etter dette ble det fremmet to alternativer; konkurranseutsetting av driften, eller en løsning hvor
Ski kommune driftet selv, men med bistand fra Ski IL ishockey. Sistnevnte alternativ ble vedtatt av
kommunestyret.
Avtalen som fulgte saken og ble vedtatt av kommunestyret, fordelte oppgaver mellom kommunen
og Ski IL ishockey, men hvor det ikke ytes vederlag for idrettslagets utførelse av driftsoppgaver i
hallen. Kommunen dekker strøm, kommunale avgifter, forsikring, noe renhold og ytre vedlikehold.
I tillegg foretar Ski kommune oppfølging av branntekniske installasjoner. Ski IL ishockey får alle
inntekter av egen kafédrift, sponsing, ishockeyskole, cuper, publikumsåpent på søndager og utleie
av skøyter og hjelmer. Alt basert på dugnadsinnsats.
Avtalen følger vedlagt i signert utgave datert 01.07.2007, se vedlegg k).
I medhold av avtalens siste punkt er den gjeldende i 5 år og skulle dermed vært fornyet. Dette er
det ikke funnet signerte avtaler som viser, men det avtalemessige forholdet med hensyn til
oppgaver og ansvar er etterlevd i henhold til det vedtatte avtaleforslag. Det understrekes videre at
det i henhold til denne avtalen ikke ytes tilskudd til Ski IL ishockey for utføring av driftsoppgaver.
Innsparing
Forholdet er belyst slik i kommunestyresak 11/07 om drift av Ski Ishall:
Alternativ 1:
Hele hallen har et bruttoareal på ca 3000 m2. Basert på erfaringstall for kommunale bygninger
generelt, og dokumenterte strømutgiftene for Ski Ishall, er grunn til å anta at den årlige kostnaden
Ski kommune får til løpende drift, vedlikehold, renhold og energikostnader mm av hele hallen vil
ligge i størrelsesordenen 1,6 – 1,8 mill. hvis alle kostnader medtas og dugnadsinnsats erstattes av
lønnet arbeidskraft.
Alternativ 2:
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Basert på erfaringstall for kommunale bygninger generelt, og dokumenterte strømutgiftene for Ski
Ishall, er grunn til å anta at den årlige kostnaden for Ski kommune til løpende drift, vedlikehold,
renhold og energikostnader mm av hele hallen vil være kr. 0,6 mill når alle kostnader medtas. Det
er da lagt til grunn at driften av hallen skjer iht vedlagte forslag til avtale med Ski IL Hockey.
Kommunen vedtok alternativ 2. Innsparingen i 2007 ble med grunnlag i de to alternative
forslagene er estimert til ca 1 mnok.
Vedlagt er et diagram som viser regnskapstall for driftsutgifter knyttet til ishallen for 2017, se
vedlegg l – 9). Vedlagt er også et diagram som viser et estimat over driftsutgiftene for ishallen
utført i egenregi, se vedlegg l -10).
Isflaten
Det er inngått avtale mellom Ski kommune og Ski IL Ishockey om vinterdrift av utendørs isflate og
tilhørende kjøleanlegg i perioden 01.11.2018 t.o.m. 01.04.2019 i Ski idrettspark.
Ski kommune er eier av isflaten og kjøleanlegget, mens Ski IL Ishockey har driftsansvaret for
begge deler. Vedlagt avtalen finnes en spesifisert driftsinstruks som omhandler gjennomføringen
av vinterdriften i avtaleperioden, se vedlegg h).
Ski kommune har ansvar for snømåking av isflaten, slik at daglig vedlikehold kan gjøres av Ski IL
Ishockey.
Avtalen beløper seg til kr 250 000 for sesongen 2018/2019.
Dette er en verdi som innebærer at regelverket for offentlige anskaffelser får anvendelse.
Kommunen må derfor i likhet med avtalen for Skihallen og for badene utarbeide et
konkurransegrunnlag som vi inviterer de ulike idrettslagene til å inngi tilbud på. Driftsavtalen vil
omhandle utførelse av de oppgaver som det er behov for/regulert i nåværende driftsavtale med
Ski IL Ishockey.
Innsparing
Drift og vedlikehold av Isflaten krever spesialkompetanse for å håndtere/kjøre ismaskin og for å
drifte kjøleanlegget. Det er et eget kjøleanlegg som betjener Isflaten, mens ismaskinen brukes
både inne i ishallen og ute på Isflaten.
Dersom Ski kommune selv skulle påta seg drift og vedlikehold av Isflaten slik Ski IL Ishockey gjør
i dag ville man måtte skaffe til veie den kompetanse som kreves for utførelse av disse oppgavene.
Dette er ikke en kompetanse man besitter internt i kommunen pr i dag. Dette ville innebære en økt
kostand for kommunen enten i form av ekstra stillingsressurs eller kursing av egne ansatte i
kombinasjon med økt arbeidsbelastning.
Tabell for driftsavtaler og vaktavtaler i vedlegg m)
Vedlagt saken er en tabell inneholdende driftsavtaler/vaktavtaler som viser avtaleparter, type
avtale, varighet, kommunale kostnader med mer.
Rådmannen har med denne tabellen utarbeidet en forenkling av de oversikter som har fulgt
tidligere saker.
Virksomhet eiendom har ansvar for drift av bygg. Virksomhet kommunalteknikk har ansvar for drift
av uteanlegg.
Ski kommunes utgifter dekker bl.a. kommunale avgifter, strøm, renhold, vedlikehold,
branntekniske innretninger, vann, service og annen teknisk drift for alle haller og uteanlegg i
tillegg til kontroll av vannkvalitet i badene.
Vedlagte tabell må ses i sammenheng med dokument vedrørende fremtidig drift av
idrettsanleggene i Ski kommune da dette inneholder opplysninger om tidsbruk for drift av de
forskjellige uteanleggene. Dokumentet var vedlagt saken som ble fremmet 11.06.18, jf vedlegg f).
Det ble utarbeidet i etterkant av kommunestyrets vedtak i sak 50/12 «Idrettslag overtar driften av
idrettsparkene på Ski, Langhus og Siggerud», se vedlegg g).
Kommunestyrets vedtak ble imidlertid aldri effektuert ettersom idrettslagene takket nei til å overta
disse oppgavene ut fra ressurshensyn.
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Tross at dokumentet om fremtidig drift er fra 2013, og det har skjedd en utvikling på dette
området, er dokumentet fortsatt i bruk i dag og illustrerer kompleksiteten i driftsoppgaver på en
god måte.
Den frivillige dugnadsinnsats
Det er ingen tvil om at den innsats som gjøres på dugnad i idretten og andre frivillige
organisasjoner har stor verdi, og sparer kommuner og andre for store utgifter. Rådmannen har
ikke tall som viser hvor stor dugnadsinnsatsen er i timer eller kroneverdi for de enkelte
idrettslagene/klubbene, men i oversikten over driftsutgifter, jf vedlegg l), samt i omtalen av de ulike
anlegg og haller i det følgende, vil det fremgå at kommunen sparer lønnskostnader som hadde
påløpt om alle dugnadsoppgaver og driftsoppgaver skulle utføres i egenregi. På denne måten
forsøkes anskueliggjort de kostnader kommunen sparer på de avtaler man har og på det
dugnadsarbeid som utføres.
Dugnadsinnsats skaper en merverdi ved at det bidrar til engasjement, tilhørighet og
ansvarsfølelse for idrettsanleggene. Disse verdiene ønsker rådmannen å videreføre i det
fremtidige samarbeidet med idrettslagene.
Det er et ubestridelig faktum at det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats i alle Ski kommunes
idrettslag. Dette gjelder enten det er dugnad for de ulike aldersbestemte lagene, eller det dreier
seg om felles dugnadsinnsats for selve idrettslaget som sådan.
Dugnadsinnsatsen kan dessuten variere ut fra idrettens særegenhet med hensyn til det utstyr som
er påkrevet, og/eller de anlegg som må driftes for å kunne utøve idretten. Det er forskjell på den
dugnadsinnsats som er påkrevet i en håndballhall og i en ishall. Noen oppgaver krever dessuten
spesiell kompetanse som foresatte må kurses i. I denne sammenheng er det viktig å fremheve
alle de frivillige som stiller opp som trenere for de ulike idrettslag. Dette er også oppgaver det må
kurses i. Uten denne dugnadsinnsatsen hadde det ikke vært mulig å gi så mange barn og unge i
kommunen et tilbud om idrett som fritidsaktivitet.
Dugnadsinnsatsen vil også variere ut fra antall arrangementer, cuper, SFO-tilbud etc de ulike
idrettslagene påtar seg, og den aktiviteten de ulike lagene selv tar initiativ til. Det er ikke lenger
uvanlig at eksempelvis fotball-lag og håndball-lag arrangerer treningsleire i utlandet i skolens
ferier. Slike initiativ genererer gjerne betydelig dugnadsinnsats for å redusere de direkte
kostnadene til den enkelte utøver.
Dugnadsinnsatsen er dessuten avgjørende viktig for at alle barn skal kunne ha mulighet for å
engasjere seg i idrett. Dersom oppgaver ikke ble utført på dugnad ville medlemskontingenten øke
slik at det for mange barn og ungdom ikke ville være mulig å delta i organisert idrett.
Vurdering av om avtalene med idrettslagene er like/rettferdige
Hva som er rettferdig vil ofte bero på en subjektiv opplevelse. Når administrasjonen skal vurdere
om noe er rettferdig eller ikke, vil likebehandling av like tilfeller/avtaler være et naturlig
utgangspunkt. Det kan også være aktuelt å sammenligne ulike avtaler, men da på objektive
kriterier. I det følgende gjøres det en vurdering med utgangspunkt i dette.
Forhold som knytter seg til selve utøvelse av idretten, som utstyr, vedlikehold av utstyr,
forberedelser til kamper og trening mv, er forhold som administrasjonen ikke har oversikt over, og
ikke kan gi kvalifiserte vurderinger av. Administrasjonen legger imidlertid til grunn at all
fritidsaktivitet hva enten det er idrett, speider eller skolekorps, i større eller mindre grad krever at
den aktive må skaffe seg relevant utstyr, vedlikeholde og fornye dette, og at trening, deltakelse og
utøvelse gjerne betyr et apparat rundt av trenere, ledere og andre frivillige.
Alle avtalene sparer Ski kommune for utgifter i større eller mindre grad. Rådmannen har imidlertid
ikke lagt vekt på innsparingselementet i denne vurderingen, men omtaler det under redegjørelsen
for de ulike anlegg/haller.
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Når det gjelder dugnadsinnsats er ikke dette hensyntatt i vurderingen av om avtalene er
rettferdige i seg selv og i forhold til hverandre. Dette fordi det er vanskelig å fremskaffe en oversikt
over de ulike idrettslagenes dugnadsinnsats og som kan sammenlignes dem imellom på en
korrekt måte.
Alle idrettslagene har i større eller mindre grad inntekter fra cuper, kamper, kiosksalg, camper,
fotball/håndballskoler ol. Inntektene varierer i svært stor grad, men et fellestrekk er at det er
knyttet utgifter og stor dugnadsinnsats til inntektene. Alle har imidlertid ikke samme mulighet for å
generere inntekter fordi man ikke har samme medlemsmasse eller fasiliteter. Dette er derfor ikke
reflektert i vurderingen av hvorvidt avtalene er rettferdige eller ikke.
1. Vakt- og låseavtalene for Siggerudhallen - Langhushallen/stil Arena – Kråkstadhallen.
Kråkstad IL og Siggerud IL har identiske avtaler.
Oppgaver: idrettslagets representant påser at hallene er tomme for folk ved stengetid, senest
kl 2230. Videre skal alle lys slukkes og alle dører låses.
Omfang: mandag-fredag
Godtgjørelse: 5000 pr måned i 11 måneder. Årlig kr 55 000.
Om en regner arbeidet til 2 timer pr vakt. Dvs. 10 timer pr uke, vil dette gi en timepris på kr 125.
Innbyrdes kan disse to avtalene sies å være rettferdige.
2. Vaktavtale for Langhushallen og Stil Arena.
I likhet med de to ovennevnte avtalene er dette en vakt- og låseavtale. Den har imidlertid et større
omfang i oppgaver og ved at det er tale om to haller.
Oppgave: Idrettslagenes representant skal være til stede i hallens åpningstid. Vedkommende skal
holde oppsyn og gå jevnlige runder i hallene. Videre skal garderober og toaletter sjekkes ved
vaktas start, det skal plukkes søppel og sjekke at hallene er tomme ved stengetid. Til slutt skal det
ryddes og feies for grovt søppel, rydde møterom og påse at dører og vinduer er lukket og låst ved
stengetid.
Omfang: mandag – fredag fra kl 1700-22.30
Godtgjørelse: 15 000 pr måned i 11 måneder. Årlig 165 000.
Om en regner arbeidet til 5,5 timer pr vakt, dvs 27,5 timer pr uke, vil dette gi en timepris på kr 136.
Som man vil se, er timeprisen noe høyere for denne hallen enn for de to andre. Dette kan
begrunnes i omfang av oppgaver og ansvaret ved å være tilstede som vakt med ansvar for to
haller.
Konklusjon vedrørende vakt- og låseavtalene for Siggerudhallen, Langhushallen og Stil Arena,
samt Kråkstadhallen:
Godtgjørelsen som ytes for vakt- og låseavtalene for de tre hallene er likeverdige samtidig som de
individuelle forskjellene er ivaretatt på en god måte. Rådmannen konkluderer etter dette med at
disse avtalene er innbyrdes rettferdige.
3. Vaktavtale for folkebadene på Ski og Langhus
Avtale med Ski svømmeklubb, heretter SS, for Langhus Bad og Ski bad, heretter LB og SB.
Dette er en avtale om ansvar for den publikumsrettede delen av driften av LB og SB
(Folkebadene)
Den omfatter drift av resepsjon, publikumsmottak, billettsalg, tilsyn med hallen,
publikumsgarderober, toaletter, dusj og badstueanlegg og tilsynsvakt med de badende.
SS har arbeidsgiveransvar for de personer de engasjerer for dette arbeidet, og tegner
ansvarsforsikring for skader som besøkende kan bli påført. Tilsynsvaktene må ha gjennomført
godkjent kursing/utdanning for bl.a. livredning.
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Omfang:

Ski bad: 2 kvelder i uken
Langhus bad: 4 kvelder i uken + lørdag formiddag
Total:
Godtgjørelse: 218 000 pr år (begge badene)

3 timer x 2
3 timer x 4 + 4
22 timer ukentlig

Billettinntekter tilfaller svømmeklubben. Prisene fastsettes av kommunestyret ved årlige
budsjettvedtak.
Det er vanskelig å estimere en timepris på arbeidet her ettersom hallene er stengt i skoleferiene
og ved stevner. Men dersom man legger til grunn at det er åpent ca 40 uker i året (ikke i
skoleferier), vil timeprisen bli ca kr 247.
Driftstilskuddet til svømmeklubben ble fastsatt av kommunestyret i sak 20/15. Samtidig som
tilskuddet ble økt, fastsatte man også nye åpningstider tilpasset svømmeklubbens kapasitet.
Svømmeklubben var tydelig i sin henvendelse på at de ikke kunne forsvare å påta seg oppgavene
uten at åpningstidene ble tilpasset deres kapasitet samtidig som tilskuddet ble økt.
Tilsynsvakter med livredningskompetanse er en forutsetning for at Ski kommune kan ha
publikumsåpne bad.
Avtalen med svømmeklubben er i samsvar med klubbens ønsker og kapasitet, og må kunne sies
å være rettferdig i seg selv. Med de oppgaver og ansvar klubben påtar seg for at kommunens to
folkebad skal kunne drives lovlig og forsvarlig, er det ikke urimelig gunstig ift de øvrige vakt- og
tilsynsavtalene kommunen har inngått.
Rådmannen konkluderer med at denne avtale må anses å være rettferdig både i seg selv og i
forhold til andre sammenlignbare avtaler.
4. Ishallen
Ski kommune drifter Ski ishall med bistand fra Ski IL ishockey, heretter SI. Avtalen mellom Ski
kommune og SI, som ble vedtatt av kommunestyret i 2007, fordeler oppgaver mellom kommunen
og SI. Avtalen er en kombinert leie og driftsavtale mellom Ski kommune og SI, og SI har med
unntak av i skoletiden, råderett over all bruk av hallen.
Frem til 2007 hadde SI hatt det fulle driftsansvar, der særlig strømutgiftene var svært store. Denne
modellen for drift skilte seg da fra drift av andre idrettshaller der kommunen betalte
driftskostnadene. Fra 2007 ble faste kostnader dekket av kommunen som for øvrige haller og
anlegg.
Omfang: Dette gjelder hovedsakelig drift av isanlegg, kjøring av ismaskin og vedlikehold av
tribuner og noe renhold. Ski kommune dekker en større del av materialkostnadene knyttet til
vedlikeholdet, bygningsmaterialer, maling mv.
Godtgjørelse: ingen
Drift av isanlegg krever spesialkompetanse. Ski kommune besitter ikke denne kompetansen
internt. Om Ski kommune skulle utført disse oppgavene selv, måtte kommunen skaffet til veie
nødvendig kompetanse ved å ansette en person eller ved å kjøpe tjenesten i et marked.
Om en sammenligner med badene der tilstedeværelse av livredningskompetanse i åpningstiden
er en forutsetning, og godtgjort økonomisk, kan man antagelig finne en forskjellsbehandling.
Det er gjort en henvendelse til blant ishockeyklubben Hasle – Løren i Oslo kommune for å få
kunnskap om hvordan de løser oppgaven med kjøring av ismaskin. De har fast ansatte
banemenn som er godtgjort med kr 175 pr time for dette arbeidet. I sin drift har de 2 banemenn i
tillegg til driftstekniker.
En slik tilstedeværelse av voksne personer kan også ses på som en type vakthold og dermed
sammenlignes med vaktavtalene for hallene på Langhus.

- Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - 19/00024-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune : K sak 113-18 Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune

Det kan også her være relevant å sammenligne med driftsavtalen som er inngått for Skihallen, se
under. Forskjellen på disse avtalene er imidlertid stor da det alt vesentlige av selve driften av
Skihallen, herunder ansvar for serviceavtalene, er overlatt til Ski alliansehall AS.
Rådmannen anbefaler at disse aspektene som her er trukket fram vurderes ved utforming av ny
avtale med Ski IL ishockey ved å se på muligheten for godtgjørelse av de oppgaver som utføres i
forbindelse med drift og vedlikehold av kjøleanlegg og ismaskin i ishallen. Dette arbeidet
honoreres i dag når det gjelder avtalen mellom Ski kommune og Ski IL ishockey om drift og
vedlikehold av Isflaten med kr 250 000 for sesongen 2018/2019.
Fotballen i Ski kommune:
Ski kommune har store fotballanlegg på Ski og Langhus og et mindre på Siggerud. I tillegg har
kommunen bidratt til etablering av et privat idrettsanlegg på Kråkstad.
Ski kommune har sommerdrift på alle anleggene med unntak for det på Kråkstad. Ski kommune
utfører vinterdrift på 11´er bane med undervarme i Ski idrettspark. Ingen vinterdrift ut over dette.
Fotball er en uteidrett, og er med årene blitt en helårsidrett. Fotballen er en stor idrett med flere
tusen aktive spillere i Ski kommune. Vinteråpne baner er en forutsetning for at sporten skal kunne
utøves på vinterstid. Noen av de mindre lagene får tilbud om trening i skolenes gymsaler.
Spørsmålet blir da om dette skal overlates helt til fotballen selv å besørge, eller om kommunen
bør ta et medansvar. Alle hallidretter har et helårstilbud, men krever naturlig nok ikke samme
oppfølgning og ressurser som utedrift av baner på vinterstid.
I sak 8/17 behandlet kommunestyret sak om tilskudd til vinterdrift av fotballbaner. I den anledning
ble det bevilget et engangsbeløp på kr 200 000 som et tilskudd til vinterdrift av kunstgressbaner
uten undervarme.
Vinterdrift av kunstgressbaner er kostbart, bl.a. betalte Langhus IL kr 150 000 til et privat firma
for å holde sin 11-er bane åpen.
Kråkstad som eier og drifter sitt multisportanlegg selv hele året, har etter søknad fått et tilskudd av
potten til allmenne kulturmidler med kr 150 000 årlig, dette fremgår av vedlegg c).
Vi har vært i kontakt med Oppegård kommune mht hvordan de har organisert vinterdrift av sine
kunstgressbaner. I Oppegård har de leid bort alle kunstgressbanene til idrettslagene til kr 0 for
perioden 01.12.2016 - 31.03.2020. Idrettslaget må da stå for vinterdriften, både praktisk og
økonomisk. Kommunen dekker strøm. Som en motytelse kan laget «selge» treningstider etter
kommunale satser.
Rådmannen anbefaler at det vurderes om det skal inngås driftsavtaler med fotballagene for
vinterdrift av fotballbaner.
Vurdering II
Forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser
Avgjørende for om et forhold faller inn under anskaffelsesreglene er ikke hvordan partene har
karakterisert det, men om det reelt sett foreligger en «kontrakt» i anskaffelsesrettslig forstand.
Begrepet kontrakt er i anskaffelsesforskriften definert som en skriftlig gjensidig bebyrdende avtale
mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører.
Med dette menes at begge parter må være forpliktet etter avtalen og at forpliktelsene må være
gjensidig avhengig av hverandre. Ensidig støtte /tilskudd fra en offentlig oppdragsgiver til en
leverandør – det vil si økonomiske ytelser som ikke kan karakteriseres som vederlag for ytelser
leverandøren leverer – faller utenfor kontraktsbegrepet og reguleres ikke av anskaffelsesreglene.
For flere av idrettsanleggene utføres det i dag oppgaver mot et vederlag som tilsier at avtalene er
tjenestekjøpsavtaler og burde vært gjenstand for konkurranse. Dette fordi det ytes tjenester mot et
vederlag som overstiger de terskelverdier regelverket for offentlige anskaffelser oppstiller. Dette
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gjelder for avtalen med Ski alliansehall AS om drift av Skihallen, avtalen med Ski svømmeklubb
om drift av Langhus og Ski bad og avtalen med Ski IL Ishockey om drift av Isflaten.
Terskelverdier for varer og tjenester er som følger;
Ved anskaffelse under 1,3 mnok utløses det ikke krav om kunngjøring. Her kan man sende ut et
enkelt konkurransegrunnlag til minst 3 leverandører/idrettslag/foreninger med invitasjon til å
komme med tilbud på utføring av oppgaver.
Ved anskaffelser med en verdi på mellom 1,3 mnok og 2 mnok er det et krav om kunngjøring på
den nasjonale kunngjøringsdatabasen Doffin.
Anskaffelse med en verdi på 2 mnok eller mer, EØS terskelverdi, krever at anskaffelsen
kunngjøres på den internasjonale kunngjøringsdatabasen TED.
En konkurranse for utføring av de driftsoppgaver idrettslagene i dag har påtatt seg gjennom
avtaler med kommunen, kan gjøres på ulike måter.
En måte er å samle alle oppgaver som skal utføres for alle anlegg i én konkurranse som deretter
kunngjøres slik at alle leverandører av slike tjenester kan levere inn tilbud. Dette vil beløpsmessig
utgjøre en sum som overstiger EØS terskelverdi på 2 mnok og dermed krav om kunngjøring på
den internasjonale kunngjøringsbasen TED.
En annen måte er å dele opp de ulike oppgavene for de ulike idrettsanlegg på en slik måte at det
lages en konkurranse for hvert anlegg/hall. På denne måten kan idretten selv lettere ha mulighet
for å inngi tilbud på utføring av driftsoppgavene.
Dette innebærer at kommunen kan tilpasse kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår.
Man kan utarbeide enkle kontrakter der det klart fremkommer hva idrettslagene skal levere/utføre
av oppgaver. Konkurransegrunnlag sendes da ut til de ulike idrettslagene i kommunen.
Se vedlagte notat fra avdeling for innkjøp, vedlegg i).
Ski kommune har et ønske om et fortsatt godt samarbeid med idretten. Idretten er svært viktig
både i et folkehelseperspektiv og for å oppnå Ski kommunes målsetting om å være en god
oppvekstkommune. For idretten, som utfører oppgavene på dugnad, er disse avtalene en viktig
inntektskilde. Samtidig ivaretas tilhørighet, lokalt engasjement og kunnskap om anlegget.
Avtalene må reflektere idrettslagenes kostnader knyttet opp mot avtalene f.eks. dyrt utstyr,
kompleksitet i oppgaver og arbeidsmengde - både hva angår mannskaper og tidsbruk. Dette er
viktig for å sikre likebehandling og rettferdighet idrettslagene i mellom.
I det videre arbeidet vil det også være viktig å sikre at driftsavtaler/vaktavtaler og lignende, når de
revideres/inngås, er i tråd med regler om offentlig anskaffelser. Samtidig må bruken av anleggene
være slik at Ski kommune fortsatt kan motta kompensasjon for merverdiavgift.
I sak 41/18 som ble fremmet for utvalg for oppvekst og kultur i møte 17.09.2018, hadde man
vedlagt et utkast til avtalemal for driftsavtaler. Denne kan med justering av enkelte punkter,
benyttes for de mer omfattende avtalene med driftselementer. Man kan også benytte enklere
kontrakter, særlig for de mer enkle oppgavene som vakt og låsing.
For å ivareta det lokale engasjementet for idrettsanlegget, tenker rådmannen en prosess der man
inviterer idrettslagene til å gi tilbud på driftsavtale/vaktavtale - én avtale pr idrettsanlegg. En
risikofaktor her er at ett idrettslag gir tilbud på flere avtaler. Dette kan ikke forhindres uten at man
derved også begrenser konkurransen.
Erfaring fra andre kommuner
I forbindelse med saken har rådmannen vært i kontakt med både Asker kommune og Oppegård
kommune for å forhøre seg om hvordan de har innrettet seg hva gjelder avtaler med idretten.
I Asker kommune er det gjennom flere år vært utført et arbeid for å etablere en driftsform av
idrettsanlegg og idrettshaller som ivaretar kommunens behov, idrettens behov og er i samsvar
med regelverket om offentlige anskaffelser.
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Man har etter flere år med kartlegging, høring av idrettslag og idrettsråd, samt innhenting av
eksterne vurderinger når det gjelder regelverk, endt opp med en todeling av sin drift.
Utendørs anlegg har man overdratt til de ulike idrettslag basert på langtids leiekontrakter.
Driftsavtaler for haller har man konkurranseutsatt med nasjonal kunngjøring på Doffin fordi
kostnadene beløp seg årlig til mer enn kr 1 mnok pr hall.
I Oppegård kommune har man ingen tilsynsavtaler/ vaktavtaler for sine haller og klubbhus, slik vi
har i ski kommune.
Man har imidlertid avtaler om utleie/bruk av hallene.
I medhold av disse er det krav om at leietaker følger utleiereglementet, går brannvernrunder og
ser over anlegget etter bruk.
I Sofiemyrhallen er det ansatt egne kommunale badevakter. Dette er 2 – 3 personer i tillegg til at
det er ansatt egen driftstekniker som har ansvar for driften av svømmehallen.
Når det gjelder fotballen i Oppegård har kommunen forvaltningsavtaler om vinterdrift med
idrettslagene. Videre har kommunen inngått rammeavtale med Oppegård IL om bruk av
kommunale gress og grusbaner.
Avtalene er enten løpende slik at man kan si dem opp med rimelig frist, eller de har løpetid fram til
31.03.2020.
Oppegård kommune avventer nå en gjennomgang av sin avtalestruktur til etter
kommunesammenslåingen har funnet sted.
Fullmakter
I kommunens økonomireglement og innkjøpsreglement er det gitt bestemmelser om hvilke
fullmakter rådmannen har og hvilke som kan delegeres videre. Det er også inntatt beløpsgrenser
som gir fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk.
Økonomireglementet ble sist vedtatt av KST i sak 28/17 og der er det beskrevet at all fullmakt
som i reglementet er delegert til rådmannen av kommunestyret, kan delegeres videre av
rådmannen.
Rådmannen har myndighet til å anvise utbetalinger, og denne anvisningsmyndigheten kan helt
eller delvis delegeres til virksomhetene. Ved delegering skal det fremgå om myndighet kan
delegeres videre eller ikke.
Virksomhetsleder delegeres attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor tildelt budsjettramme.
Myndigheten skal utøves i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende økonomi- og
innkjøpsreglement, samt de retningslinjer som gjelder for attestasjons- og anvisning i Ski
kommune.




Virksomhetsleder kan ikke videredelegere anvisningsmyndighet
Virksomhetsleder tildeler attestasjonsmyndighet i egen virksomhet
Attestasjons- og anvisningsmyndighet skal nedfelles i stillingsbeskrivelser

Beløp over kr 500 000 skal anvises av rådmannen. Beløp fra kr 200 000 til kr 500 000 anvises av
kommunalsjef etter fullmakt fra rådmannen. Utbetalingsordre over kr 200 000 skal alltid
godkjennes av virksomhetsleder.
Med hensyn til økonomireglementet er utbetalingene knyttet til sakens avtaler gjenstand for
kontroll på virksomhetsleders-, kommunalsjefs- eller rådmannsnivå. Gjennom dette holder
overordnet ledernivå kontroll med og har ansvar for hvilke avtalemessige forpliktelser som gjelder
for kommunen. Reglementet fastslår at kontroll og ansvar for beløp over kr 200 000 bekreftes
med signatur av kommunalsjef, og over kr 500 000 bekreftes med signatur fra rådmann.
Disse fullmaktsgrensene/beløpsgrensene understøttes også av systematikken for godkjenning i
økonomisystemet Agresso.
Innkjøp
Virksomhetsleder har ansvar for at rutinene som er gitt i innkjøpsreglementet følges i egen
virksomhet.
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Når det gjelder virksomhetsleders myndighet til å inngå avtaler som forplikter kommunen
økonomisk, vises til innkjøpsreglementets fullmaktsoversikt. Her fremgår det at virksomhetsleder
kan signere avtaler alene på beløp under kr 100 000. Dersom innkjøpsavtalens verdi er på mellom
kr 100 000 og kr 500 000 skal virksomhetsleder signere sammen med innkjøpsleder. Dersom
anskaffelsens verdi overstiger kr 500 000 er det rådmannen og innkjøpsleder som signerer i
fellesskap.
Nye avtaler med idrettslag – vilkår og prinsipper
I utvalgets vedtak av 20.08.17 bes rådmannen utarbeide forslag til prinsipper og vilkår som skal
ligge til grunn for utarbeidelse av tilskuddsavtaler/driftsavtaler med idrettslagene i Ski kommune.
I utvalgets møte den 17.09.18 la rådmannen fram en sak hvor et utkast til mal for driftsavtaler som
brukes i Oslo kommune var vedlagt. Denne avtalen kan med justeringer være en mulig mal man
også kan bruke for driftsavtaler i Ski kommune.
Det er likevel viktig å understreke at det ved utarbeidelsen av nye driftsavtaler er et ønske om
felles vilkår og prinsipper som skal gjelde så langt det er mulig i alle kommunens driftsavtaler.
Avvik vil imidlertid forekomme med bakgrunn i hvilke anlegg det dreier seg om og hvilke oppgaver
kommunen har behov for å løse i de ulike haller og anlegg.
For kommunen og kommunens idrettslag er åpenhet og forutsigbarhet svært viktige elementer
som må ivaretas ved utarbeidelse av nye avtaler.
Åpenhet vil sikre at avtalene er tilgjengelig for alle slik at man kan vurdere hvorvidt de i størst
mulig grad likebehandler idrettslagene. Med likebehandling forstås her lik behandling av like
tilfeller/oppgaver. Som tabellen i vedlegg m) viser, er omfanget av oppgaver som utføres av de
ulike idrettslagene svært forskjellige både i omfang, kompleksitet og tidsbruk. Dette innebærer at
variasjoner vil forekomme uten at man av den grunn bryter med et prinsipp om likebehandling.
Forutsigbarhet er også avgjørende viktig for idrettslagene. Bare dersom man vet hvordan
kommunen vil innrette driften av haller og anlegg, og hvilken prosess kommunen legger opp til i så
henseende, kan idrettslagene planlegge og innrette seg i tillit til de avtaler de vil kunne inngå med
kommunen. Dette gjelder enten det er tale om å inngi et tilbud på utførelse av driftsoppgaver eller
det gjelder en videreføring av enkle låseavtaler.
Viktige elementer er dessuten kommunens behov for effektiv oppgaveutførelse og idrettslagenes
behov for en rettferdig fordeling av oppgaver og kompensasjon. Det vises i denne sammenheng til
det som over er beskrevet med hensyn til driftsoppgaver som bør vurderes tillagt idrettslagene og
kompenseres gjennom inngåelse av nye driftsavtaler. Idrettslagenes innsats er svært viktig for Ski
kommune og for kommunens drift. At kommunen kan legge til rette for fortsatt inngåelse av
avtaler med idretten er også viktig for å sikre en effektiv oppgaveutførelse ut fra idrettens
kunnskap om alle hallene og alle utendørs anlegg.
For å ivareta prinsippene om åpenhet, forutsigbarhet og effektiv oppgaveutførelse i fremtidige
driftsavtaler vil det være viktig å fremlegge oversiktlige driftsplaner og driftsinstrukser. For Isflaten
har man eksempelvis utarbeidet en driftsinstruks som følger driftsavtalen, jf vedlegg h). Dette er
en konkret og oversiktlig instruks om hvilke oppgaver som skal utføres, når de skal utføres og på
hvilken måte. For de øvrige utendørs anleggene vil Norsk Standard (NS 3420) være et
utgangspunkt for hvilken kvalitetsstandard man skal ha for driften. Dette er vist i forslag til
fremtidig drift av idrettsanleggene i Ski kommune, jf vedlegg f).
I Asker kommune benytter man eksempelvis en kvalitetsstandard som er basert på NS 3420.
Denne standarden legger til grunn krav på ulike nivåer. Hvilket nivå man skal legge til grunn vil
avhengig av de økonomiske rammene man har til rådighet og om man skal legge til grunn
eliteserienivå, 2. divisjonsnivå eller bredde og treningsnivå.
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Alle disse prinsippene må kommunen forsøke å etterleve når oppgaver konkurranseutsettes og
nye avtaler skal inngås. Dette er et arbeid som nå er startet opp. I tabellen nedenfor vil det
fremkomme en tidsplan rådmannen ser for seg i det videre arbeidet med nye avtaler.
Handlingsalternativer
1. Videreføre gjeldende avtaler fram til 01.07.2020
Ut fra den gjennomgangen vi har foretatt ovenfor fremgår det at avtalene gjennomgående
må anses å være gode for Ski kommune, både med hensyn til kvaliteten av arbeidet som
utføres og prisen arbeidet utføres for.
Med tanke på at vi her står overfor tre avtaler som kun skal konkurranseutsettes for ca 1 ½
år kan det stilles spørsmål ved om dette bør avvente. Det innebærer mye ressursbruk hos
kommunen som oppdragsgiver og idrettslagene som tilbydere.
At vi avgrenser avtalens gyldighet til 01.07.2020 henger sammen med at vi ikke bør inngå
avtaler nå som forplikter ny kommune faktisk og økonomisk.
Konsekvenser: brudd på regelverket om offentlige anskaffelser
2. Konkurranseutsetting – invitasjon til idrettslagene om å inngi tilbud
Dette alternativet er beskrevet i vedlegg i).
Det kan utarbeides et konkurransegrunnlag for de ulike haller og anlegg som sendes ut til
kommunens idrettslag etter hvert som de aktuelle avtalene utløper. Her utarbeider
kommunens innkjøpsavdeling konkurransegrunnlag hvor vi inviterer kommunens ulike
idrettslag til å utføre de oppgaver som pr i dag omfattes av de eksisterende driftsavtalene.
De avtalene det dreier seg om vil være Skihallen, folkebadene på Ski og Langhus og
Isflaten.
Konsekvenser: Etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser
Mulig konsekvens kan være at det idrettslag som i dag er kommunens avtalepart er den
eneste aktør som i praksis har kunnskap og kapasitet til å påta seg oppgavene. Dette
innebærer i så fall at situasjonen vil bli lik den vi har pr i dag mht avtalepart. Eventuelt kan
et av de større idrettslagene ønske å påta seg flere oppgaver slik at det idrettslag som i
dag har avtalen mister denne. Dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for det aktuelle
idrettslag.
3. Egenregi – kommunen drifter anleggene fullt ut selv
Dersom man ser for seg en avtaleperiode på ca 1 ½ år kan egenregi være et alternativ.
Dette vil få økonomiske konsekvenser for kommunen, jf det som er presentert ovenfor,
men begrenset til 1 ½ år eller til det tidspunkt ny kommune har besluttet fremtidig
organisering av driftsavtalene for idretten.
Konsekvenser: Økte kostnader for kommunen på grunn av at man i dag ikke har de
ressursene og den kompetanse internt som er påkrevet for å ivareta oppgavene som er
omfattet av driftsavtalene.
Oppsummering
Rådmannen har i saken forsøkt å svare ut de spørsmål som er reist og de vedtak som er fattet i
saken ved å;
 gjennomgå alle vedtak knyttet til saken
 beskrive idrettsanleggene med tilhørende avtaler
 beskrive årskostnadene på anleggene, de siste års investeringer og tiltak ihht
vedlikeholdsplanen
 vurdere forholdet til lov- og forskrift om offentlige anskaffelser
 gi en kort oversikt over gjeldende fullmaktsstruktur i medhold av økonomiplanen og
innkjøpsreglementet
 Arkivering og journalføring av avtaler
 Vurdering av om avtalene er rettferdige / likebehandling
 Beskrive vilkår og prinsipper for nye avtaler
 Handlingsalternativer / veien videre
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Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvensene avhenger av hvilken løsning kommunen velger.
Fortsetter vi som i dag vil det ikke få endrede økonomiske konsekvenser for kommunen.
Inviteres idrettslagene til å gi tilbud på utførelse av driftsoppgaver kan det bli noenlunde som i
dag, forutsatt at det enkelte idrettslag leverer inn og får tildelt avtalen for sitt næranlegg.
En tredje mulighet er at kommunen beslutter å utføre driftsoppgavene i egenregi. Dette antas å
ville bli en dyrere løsning for kommunen basert på at man da må bruke egne ansatte, eller
rekruttere nye ansatte, på kveldstid og i helger. For idrettslagene vil en slik løsning innebære
bortfall av inntekter.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
En åpen, oversiktlig og forutsigbar organisering og avtalestruktur for de ulike driftsoppgavene, vil
være positivt for alle parter og for brukerne av idrettsanleggene.
Konklusjon:
Rådmannen vil anbefale et fortsatt samarbeid med idretten om utføring av ulike oppgaver tilknyttet
de forskjellige idrettsanleggene. Dette gjennomføres ved å invitere idrettslagene til å konkurrere
om driftsavtalene for folkebadene, Skihallen og Isflaten, og ved å videreføre de enkle låseavtalene
vi har pr i dag.

Ski, 09.11.2018
Jane Short Aurlien
rådmann
Erling O. Berg
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
a) Oversikt over investeringer rettet mot idrett 2008-2017
b) Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2019-2021
c) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Ski kommune
d) Tilskudd til idretten, allment kulturarbeid 2018
e) Oversikt over journalføring av driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idretten i Ski kommune
f) Forslag til fremtidig drift av idrettsanleggene i Ski kommune
g) Sak 50/12- drift av idrettsparkene på Ski, Langhus og Siggerud
h) Driftsinstruks for utendørs isflate
i) Notat fra avdelingen for innkjøp av 30.09.2018
j) Notat fra advokatfirmaet Haavind og Vislie datert 20.09.2006
k) Leieavtale for ski ishall datert 01.07.2007
l) Driftsutgifter for de ulike hallene (l 1-10)
m) Avtaleoversikt idrettsanlegg
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 06/19

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00019-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Årsrapport Ski KU 2018, Ski KU Behandlede saker 2018
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling.
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes
kommunestyret til orientering.
HJEMMEL
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1
Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum:
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom
kontrollutvalget og kommunestyret.
I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter,
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i
løpet av året gjennom en egen årsrapport.
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til
behandlingen i kommunestyret.
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018.
Avslutning:
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes
kommunestyret.
Ås, 14.01.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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1. Innledning
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77
nr.6 første punktum:
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år
utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg
oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum:
1.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning på sine vegne.

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift
15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt
forskriften).

3. Kontrollutvalget i Ski
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum:
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Kontrollutvalget ble valgt av Ski kommunestyre 28.10.15 i sak 119/15 Valg av
kontrollutvalg for perioden 2015-2019.
3.1 Kontrollutvalgets sammensetning
Kontrollutvalget består av sju faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer og har i
2018 hatt følgende sammensetning:
Nr.
1.
2.
3.

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem

Navn
Lars Christian Bilet1
Bente Njøs Paulshus
Karl Macken Johnsen

Parti
FrP
H
PP

Vara for
nr. 1 – 3

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Roar Thun
Svein Kamfjord
Anne Marit Holene
Torill Rønsen Ekeberg

AP
V
SP
SV

nr. 4 – 7

1.
2.
3.
4.
5.

1

Navn
Haakon Hofgaard Dahl
Laila Horgen
Ole Johnny Solberg
Ellen-Ane Aspestrand
Kjell Opheim
Rune Sletner
Jon Ansten Johansen
Eva Tove Bjerkhol Havro
Reidun Kari Viland
Odd Asbjørn Klunderud

Parti
H
H
H
H
H
AP
SP
V
AP
R
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6.
1

Silje Narde Tangnes
(permisjon 10.4.18 – 10.4.19)

AP

Medlem av kommunestyret

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
3.2 Møter
Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 7 møter og behandlet 46 nummererte saker, hvorav 12
saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak.
Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige
og blir fortløpende publisert både på kommunens nettsider og på FIKS sine nettsider.
3.3 Deltakelse på kurs og konferanser
Bente Njøs Paulshus, Karl M. Johnsen og Anne Marit Holene deltok på NKRF
Kontrollutvalgskonferansen 7.-8.februar 2018 på Gardermoen.
Roar Thun, Svein Kamfjord og Torill Rønsen Ekeberg deltok på FKT Fagkonferanse og
årsmøte 29.-30.mai 2018 på Gardermoen.
Kontrollutvalget var godt representert på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 25.
oktober som ble arrangert av FIKS. Hovedtema var ny kommunelov og GDPR/ny
personopplysningslov og kommunenes krav om å opprette egne personvernombud.

4. Sekretariat
Det følger av forskriften § 20:
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid
tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de
som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon.
Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller
avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.
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Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for
alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS.
Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet.
Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.
Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok høsten 2018 å tre ut av FIKS med endelig
uttreden 1.1.2020. Dette har sin naturlige sammenheng med at Oppegård og Ski er i en
sammenslåingsprosess for å bli Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. Det foregår for
tiden en utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune
som vil bli behandlet vinteren/våren 2019. I tillegg har Nesodden kommunestyre vedtatt
høsten 2018 å tre ut av FIKS.
Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i hele 2018.

5. Revisjon
Det følger av forskriften § 16:
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling
fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.

Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer
revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene
Enebakk, Nesodden, Ski og Ås.
I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom kommunene Oppegård og Ski fikk
kontrollutvalgene i Oppegård og Ski oppdraget fra Fellesnemnda for Nordre Follo
kommune å utrede revisjonsordning for Nordre Follo kommune.
Kontrollutvalget behandlet 11.6.18 sak 24/18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo
kommune og anbefalte videreføring av dagens revisjonsordning for Ski kommune med å få
utført revisjon i egenregi forutsatt at Follo Distriktsrevisjon IKS blir del av en større
interkommunal revisjonsenhet.
Kontrollutvalget i Oppegård anbefalte å videreføre revisjonsordning for Oppegård
kommune med å få utført revisjon i annen regi gjennom konkurranseutsetting.
Da kontrollutvalgene i Oppegård og Ski anbefalte to ulike løsninger for revisjonsordning,
valgte Fellesnemnda å vedta uttreden av Follo Distriktsrevisjon IKS slik at Nordre Follo
kommune vil få utført sine revisjonstjenester i annen regi fra 2020.
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Kjøp av revisjonstjenester for Nordre Follo kommune må konkurranseutsettes i løpet av
2019.

6. Budsjett kontroll og tilsyn
Det følger av forskriften § 18:
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om
budsjett for revisjonen.

Kontrollutvalget behandlet 4.9.18 sak 30/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019

7. Utvalgets arbeid i 2018
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av
2018.
7.1 Tilsyn med revisjonen
Det følger av forskriften § 6:
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.

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen:






Revisjonsberetning 2017 for Ski kommune
Revisjonsrapport pr. 31.12.17
Revisjonens rapport pr. 30.4.18
Revisjonsstrategi 2018
Revisjonens rapport pr. 31.10.18

7.2 Tilsyn med forvaltningen
Det følger av forskriften § 4:
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har
en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt
møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens
folkevalgte organer.
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7.2.1 Regnskapssaker

Det følger av forskriften § 7:
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.

Kontrollutvalget ga i møte 14.5.18 uttalelse til følgende regnskapssaker:


Ski kommune - Årsregnskap 2017

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Ski kommunes tertialvise økonomirapporter til
orientering. Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreveren for Ski kommune til orientering.
7.2.2 Forvaltningsrevisjon

Det følger av forskriften § 9:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:





Kommunale anskaffelser i Ski kommune
Eiendomsforvaltning i Ski kommune
Integrering av flyktninger i Ski kommune

I tillegg har kontrollutvalget behandlet følgende rapport:


Follo landbrukskontor

Rapporten er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og
Ås.
Kontrollutvalget har valgt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019:



Grunnskole
Infrastrukturprosjekters belastning

7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon

Det følger av forskriften § 12:
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Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere
saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte

Kontrollutvalget behandlet i 2018 følgende sak:


Status forvaltningsrevisjon 2011 – 2018

Saken vil bli fulgt opp med etterlysning av tilbakemelding fra rådmannen vedrørende
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter i 2019.

Kontrollutvalget har i 2018 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:





Omorganisering, økonomi og IKT i Ski kommune
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune
Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen
Byutvikling i Ski kommune

7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll

Det følger av forskriften § 13:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m.

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Ski kommune i 2018.

Det følger av forskriften § 14:
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som
er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner kap. 3

Ut over fellesprosjektet Follo landbrukskontor, så ble det ikke utført selskapskontroll i 2018.
Kontrollutvalget har i 2018 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i
interkommunale selskap (IKS) Ski kommune er deltaker i.
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7.3 Tilsyn fra eksterne

Det følger av koml. § 60e:
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller
fylkeskommunen.
Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner
med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende
myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan.
Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal
tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker:




Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018
Tilsyn med kommunens forvaltning av introduksjonsloven – individuell plan for deltakere i
introduksjonsprogram – Ski kommune 2018
Arkivverket - Tilsynsrapport med pålegg

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver
Det følger av forskriften § 6 første ledd:
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige
bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende saker:






Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta golfbane
Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune
Henvendelse til kontrollutvalget - Prosjekt Ny Turnhall i Ski kommune - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i
Ski kommune
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13

I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt følgende som orienteringssaker:






Ski kommunes bruk av utbyggingsavtaler
Kommuneoversikt – ventelister, april 2018 (Helsedirektoratet)
Kommunens varslingsrutiner
ROS-analyse for Ski kommune
Ski kommunes rutiner for tilbudsutlysning
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Status for nettverkskapasitet i skolen
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Nordre Follo kommune
Overordnet beredskapsplan for Ski kommune

7. Oppsummering
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner.
Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig
tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.
Kontrollutvalget har også i 2018 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den
kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.
Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Ski kommune. Skolering av
utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.
Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets
målsetninger blir realisert.

Ski, 22. januar 2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

Bente Njøs Paulshus/s./

Karl M. Johnsen/s./

Anne Marit Holene/s./

Svein Kamfjord/s./

Torill Rønsen Ekeberg/s./
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KONTROLLUTVALGET I
SKI KOMMUNE
BEHANDLEDE SAKER 2018
Møte nr./
dato
22.01.18

Saks nr.

Sakstittel

Status

Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski
kommune
Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon Empo AS - Mål og problemstillinger
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering,
økonomi og IKT
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Referat og orienteringer
Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune

O

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski
kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid
for barn og unge i Ski kommune
Forvaltningsrevisjon Ressurskrevende brukere - Prosjektplan
Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta
golfbane
Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot Ski kommune
Henvendelse til kontrollutvalget - Prosjekt Ny Turnhall i Ski
kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13
Referat og orienteringer

O

15/18
16/18
17/18
18/18
19/18

Ski kommune - Årsberetning 2017
Ski kommune - Årsregnskap 2017
Kontrollutvalgets møteplan 2.halvår 2018
Referat og orienteringer
Kontrollutvalgets undersøkelse - Prosjekt ny turnhall i Ski
kommune

A
A
A
A
A

20/18
21/18
22/18

Oppsummering revisjon 2017
Forvaltningsrevisjon Empo AS - Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser
og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger
Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta
golfbane - Ny behandling
Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune
Referat og orienteringer
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av
saken om kunstisflaten/møteplassen

A
B
A

1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18

A
A
A
A
A
A

19.03.18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18

A
A
A
A
A
A

14.05.18

11.06.18

23/18
24/18
25/18
26/18

A
A
A
O

04.09.18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
16.10.18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski
kommune
Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser
og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger - Ny
behandling
Overordnet revisjonsstrategi 2018
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019
Referat og orienteringer

O
A
A
A
A
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32/18
33/18
34/18
35/18

Forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i Ski kommune
– Prosjektplan
Utredning av sekretariatsordning - Valg av settesekretariat
Referat og orienteringer
2. Tertialmelding 2018

B

Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Byutvikling i Ski
kommune
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Driftsavtaler og
samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13
Revisjonens rapport pr 31.10.18
Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018
Tema for forvaltningsrevisjon 2019
Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat
Møteplan 1.halvår 2019
Kurs og konferanser 2019
Referat og orienteringer

B
O

B
A
A

27.11.18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18

B
B
A
O
B
A
B
B
A
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 07/19

Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i
Nordre Follo kommune

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00139-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget:
Kontrollutvalget i Ski kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo
kommune med følgende innstilling:
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt
samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat
for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.
Avgjørelsesmyndighet:
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune
Vedlegg:
Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune - Ski
Vedtak i saken sendes til:
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune
SAKSUTREDNING:
Fellesnemnda i Nordre Follo vedtok 18.9.18 i sak 42/18 Utredning av
sekretariatsordning for Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune og
delegering av myndighet til fellesnemnda følgende:
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski gis i oppdrag å inngå avtale med et settesekretariat som
skal utrede og anbefale sekretariatsordning for kontrollutvalg i Nordre Follo kommune.

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok 16.10.18 i sak 33/18 Utredning av
sekretariatsordning - Valg av settesekretariat følgende:
Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling av
utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.

Fellesmøtet mellom Oppegård KU og Ski KU vedtok 25.10.18 i sak 6/18 Utredning
om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat følgende:
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Saken oversendes fellesnemnda for Nordre Follo kommune med følgende innstilling:
1. Fellesnemnda bevilger kr 20 000 ekskl. mva. til kjøp av sekretariatstjenester for utredning
av sekretariatsordning for Nordre Follo kommune samt settesekretariat.
2. Under forutsetning av finansiering fra fellesnemnda, velger fellesmøtet å kjøpe
sekretariatstjenester for utredning av sekretariatsordning for Nordre Follo kommune samt
settesekretariat fra Konsek Trøndelag IKS.
3. Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo kommune inngå avtale.

Det ble inngått kontrakt mellom Nordre Follo prosjektorganisasjon og Konsek
Trøndelag IKS, signert 3.12.18 med sluttdato 3.1.19.
HJEMMEL:
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd:
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande
gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.

VURDERING
Vedlagt følger utredning om sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo
kommune, utarbeidet av Konsek Trøndelag IKS v/daglig leder Torbjørn Berglann.
Utredningen er oversendt ved e-post m/vedlegg, datert 08.01.19.
Settesekretariatets innstilling er innarbeidet som innstilling i saken.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget i Ski til behandling. Saken oversendes
fellesnemnda i Nordre Follo med kontrollutvalgets innstilling.
Ås, 15.01.19
Torbjørn Berglann/s./
settesekretær
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Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune
Behandles i utvalg

Møtedato

Ski kommunes kontrollutvalg
Oppegård kommunes kontrollutvalg

22.1.2019
24.1.2019

Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaksnr

Torbjørn Berglann

Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Ski kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo kommune
med følgende innstilling:
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt
samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat for
å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.
Bakgrunn
Bakgrunnen for saken er at Nordre Follo kommune må ha et sekretariat for kontrollutvalget
etter valget i 2019. Fellesnemnda avgjør spørsmålet om sekretariat etter innstilling fra
kontrollutvalgene i Ski og Oppegård kommuner. Follo interkommunale sekretariat, FIKS, er
sekretariat for kontrollutvalgene i Ski og Oppegård kommuner og er ikke habil til å utrede
saken. Konsek Trøndelag IKS foretar derfor saksutredningen.
Fellesnemnda skal ta stilling til A) hvilken sekretariatsordning den nye kommunen skal ha og
B) hvem som skal levere tjenesten.
Sekretariatets oppgaver
Sekretariatets oppgaver er beskrevet i to veiledere og i kontrollutvalgsboka1. De viktigste
oppgavene er saksbehandling, saksutredning og praktisk tilrettelegging av kontrollutvalgets
møter. I veilederne er det også stilt krav til hvilke kvaliteter et sekretariat bør ha,
settesekretariatet vil framheve disse:
-

-

Kompetanse. Sekretariatets medarbeidere må ha god formalkompetanse og relevant
erfaring for å kunne ivareta kontrollutvalgets behov for blant annet saksutredning, og
rådgiving. Sekretariatet bør også ha en viss bredde i kompetansen.
Kapasitet. Sekretariatet bør ha kapasitet til å håndtere periodevis stor saksmengde.
Uavhengighet. Sekretariatet skal være uavhengig av rådmannen, sekretariatets
oppgaver kan heller ikke overlates til revisor2.

Settesekretariatet vil også understreke betydningen av at sekretariatet har flere ansatte. Et
sekretariat med flere ansatte gir ikke bare større kompetansebredde, og dermed et bedre
tilbud til kontrollutvalget, det utgjør også et fagmiljø. I komplekse saker vil dette være en
styrke, et større miljø gir også sekretariatet større tyngde i krevende saker.

1

Veilederne er utgitt av Forum for kontroll og tilsyn og Norges kommunerevisorforbund i 2018,
kontrollutvalgsboka er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015.
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg § 20 tredje ledd tredje punktum.
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A. Valg av sekretariatsordning
Det er tre aktuelle måter å organisere et sekretariat på: som eget sekretariat, som et
interkommunalt samarbeid, eller som en kjøpt tjeneste.
Eget sekretariat. Flere av fylkeskommunene har eget sekretariat med én ansatt. I
kommunene er ordningen lite utbredt, bare fire kommuner har eget sekretariat, deriblant Oslo
og Trondheim.
Fordelen med eget sekretariat er at det opparbeider seg mye kunnskap om kommunen,
forutsatt at det er lite gjennomtrekk i stillingen. Økonomisk kan ordningen komme noe bedre
ut enn de øvrige, fordi sekretæren kan bruke kommunens kontor, datautstyr og arkivsystem,
den medfører også lite reiseutgifter.
Ordning med eget sekretariat har enkelte begrensninger. Slike sekretariat består som regel
av én person, med de begrensninger i kompetansebredden det medfører. Et eget sekretariat
med én ansatt vil ha god kapasitet til å ivareta oppgavene for kontrollutvalget, men har
mindre faglig tyngde overfor rådmann og revisor enn et større sekretariat. Dersom man
velger en slik ordning er det viktig å etablere rammer som ivaretar uavhengigheten overfor
kommuneadministrasjonen og revisor.
Interkommunalt samarbeid: De fleste sekretariatene i Norge er organisert som
interkommunale samarbeid, mange med én eller to ansatte. De siste årene har det likevel
blitt flere større sekretariat gjennom fusjoner: de fire største sekretariatene leverer for
eksempel tjenester til nærmere 25 prosent av (fylkes)kommunene.
Fordelen med denne organiseringen er at de ansatte får erfaring fra flere kommuner. Det er
lettere å oppnå en størrelse på sekretariatet som gir rom for flere ansatte. Det medfører at
kapasiteten blir god, også til å møte perioder med større arbeidsmengde. Sekretariatet kan
dessuten legges utenfor kommuneadministrasjonen og ha egne datasystemer og eget arkiv.
Sekretariatet blir dermed helt uavhengig av kommuneadministrasjonen.
Interkommunale samarbeid kan i noen tilfeller oppleves som frikoblet fra eierkommunene.
Det er et spørsmål om kommunens utøvelse av eierrollen angår ikke kvaliteten på
tjenesteleveransen. Det er likevel et forhold som bør tas i betraktning når kommunen skal
velge hvordan sekretariatet skal organiseres.
Kjøp av sekretariatstjenester: Sekretariatstjenesten kan kjøpes i markedet etter en
anbudskonkurranse. En slik konkurranse gjentas som regel hvert fjerde år.
Kvaliteten på tjenesten vil avhenge av kvaliteten på utlysningen og på tilbudene som kommer
inn. Dersom tjenesten leveres av et større fagmiljø vil hensynet til kompetansebredde være
ivaretatt. Det må også antas at kapasiteten er tilstrekkelig til å kunne håndtere perioder med
større arbeidsmengde. Uavhengigheten er også ivaretatt med denne løsningen.
Den største utfordringen med ordningen er at kontinuiteten i sekretariatet forsvinner ved
bytte av leverandør.
Vurdering av ulike sekretariatsordninger
Eget sekretariat blir som regel besatt av bare én ansatt. Selv om det finnes mange gode
sekretariat med én ansatt gir løsningen i mange tilfeller smalere kompetanse enn de to andre
ordningene. Den gir også høyere sårbarhet ved fravær og skifte av ansatte.
Kjøp av sekretariatstjenester vil med en god kravspesifikasjon oppfylle kravene til et
sekretariat. Den største ulempen med ordningen er at kontinuiteten går tapt ved skifte av
leverandør.
Et interkommunalt samarbeid gir gode forutsetninger for at sekretariatet kan oppfylle kravene
til kompetanse, kvalitet og uavhengighet. Et interkommunalt samarbeid av en viss størrelse
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vil også være mindre sårbart for fravær og skifte av personell enn de to andre ordningene.
Settesekretariatet anbefaler derfor at Nordre Follo søker deltakelse i et interkommunalt
samarbeid.
B. Valg av sekretariat
Dersom fellesnemnda følger anbefalingen om valg av ordning for sekretariat, mener
settesekretariatet at det er nærliggende at Nordre Follo kommune søker deltakelse i FIKS.
Lederne av kontrollutvalgene i Ski og Oppegård kommuner gir begge uttrykk for tilfredshet
med den bistanden de har fått fra sekretariatet og ønsker at Nordre Follo kommune
viderefører kommunenes deltakelse i selskapet.
FIKS kjenner kommunene og er i ferd med å øke bemanningen med de positive
konsekvensene det kan ha. FIKS vil likevel forbli et lite sekretariat. For å styrke sekretariatet
vil det etter settesekretariatets vurdering være naturlig å søke et tettere samarbeid med
andre sekretariat i området, fortrinnsvis gjennom en fusjon.
Konklusjon
Settesekretariatet anbefaler at Nordre Follo kommune deltar i en interkommunal
sekretariatsordning og at FIKS velges som leverandør. Prosjektleder bør få mandat til å
videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet. Dette innebærer at eierne må
inngå en ny selskapsavtale som skal gjelde fra 1.1.2020.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 08/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
K sak 128-18 Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune, K sak 133-18
Eierskap og interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat, Protokoll Ski KU 271118, Inspeksjonsrapport Inspeksjon
ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski, SVAR - OPPFØLGING AV
TILSYNSRAPPORT, TILBAKEMELDING PÅ AVVIK - ARKIVVERKET, Aktivitetsplan
Ski KU pr 271118
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 01/19
RS 02/19

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune
– saksprotokoll K sak128/18 (vedlagt)
Eierskap og interkommunalt samarbeid – Follo interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat – saksprotokoll K sak 133/18 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 01/19
OS 02/19
OS 03/19
OS 04/19

Protokoll Ski KU 27.11.18 (vedlagt)
Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS
Fugleåsen – Ski (vedlagt)
Ski kommune – Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 27.11.18 (vedlagt)

Ås, 12.01.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
128/18

18/3379-3

DATO
12.12.2018

VALG AV REVISJONSORDNING FOR NORDRE FOLLO KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 12.12.2018:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak er:
1. Ski kommune trer ut av Follo Distriktsrevisjon IKS med virkning fra 01012020
2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31122018
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
133/18

18/6646-2

DATO
12.12.2018

EIERSKAP OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID - FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Kommunestyrets behandling 12.12.2018:
Lars Chr Bilet (FRP) bad om å få sin habilitet vurdert.
Bilet fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet. Varamedlem var ikke tilgjengelig.
40 av 41 representanter deltok under behandling av habilitetsspørsmålet.
Et enstemmig kommunestyre fant representanten inhabil
40 av 41 representanter deltok i behandling av saken.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak er:
1 Ski kommune trer ut av Kontrollutvalgssekretariatet med virkning fra 01012020
2 Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31122018
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

27.11.2018 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Chr. Bilet (FrP) leder, Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Bente Njøs
Paulshus (H), Anne Marit Holene (SP), Torill Rønsen Ekeberg (SV)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
Roar Thun (AP) nestleder. Det lyktes ikke å få vara til å møte.
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, rådmann (under sakene 36/18 – 39/18
Anne Melsom, kommunalsjef Oppvekst (under sak 39/18)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef (under sakene 36/18 – 40/18)
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sakene 36/18 – 43/18)
Av øvrige møtte:
Hanne Opdan, ordfører (under sakene 36/18 – 39/18)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Møtet ble lukket under behandling av sak 39/18, jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4.
Behandlingsrekkefølge: 36/18, 39/18, 37/18 – 38/18, 40/18 – 46/18
Møteprotokoll godkjent 03.12.2018

Lars Chr. Bilet/s./
leder

8/19 Referat og orienteringer - 19/00016-1 Referat og orienteringer : Protokoll Ski KU 271118

Saksliste
Side
Saker til behandling
36/18 18/00170-1

Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor

3

37/18 17/00264-6

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Byutvikling i Ski kommune

4

38/18 18/00158-2

Oversendelse av sak til kontrollutvalget Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i
Ski kommune

5

39/18 18/00161-2

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

6

40/18 18/00116-4

Revisjonens rapport pr 31.10.18

6

41/18 18/00169-1

Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018

8

42/18 18/00168-1

Tema for forvaltningsrevisjon 2019

9

43/18 18/00171-1

Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

10

44/18 18/00164-1

Møteplan 1.halvår 2019

11

45/18 18/00151-1

Kurs og konferanser 2019

12

46/18 18/00020-10

Referat og orienteringer

13

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-36/18
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor
følge opp følgende anbefalinger:
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert
tredje år.
3. Kommunestyret ber fellesnemnda for Nordre Follo kommune vurdere å delegere
viltforvaltningen til Follo landbrukskontor.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ordfører Hanne Opdan orienterte om avtalen vedrørende vertskommunesamarbeidet
Follo landbrukskontor i forbindelse med sammenslåingen av Oppegård og Ski.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor
følge opp følgende anbefalinger:
1. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
2. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert
tredje år.
3. Kommunestyret ber fellesnemnda for Nordre Follo kommune vurdere å delegere
viltforvaltningen til Follo landbrukskontor.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-37/18
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Byutvikling i Ski
kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Byutvikling i Ski kommune, datert 9.11.18, til
orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Ordfører Hanne Opdan supplerte rådmannens orientering.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Byutvikling i Ski kommune, datert 9.11.18, til
orientering.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-38/18
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Driftsavtaler og
samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen følgende tema:


Avtaler om drift og vedlikehold av idrettsanlegg i Ski kommune

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonen til neste møte.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Leder innledet.
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.
Ordfører Hanne Opdan supplerte rådmannens orientering.
Leder fremmet følgende alternative forslag:
«Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling 28.11.18 av sak 113/18
Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune.»
Votering:
Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling 28.11.18 av sak 113/18
Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-39/18
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-40/18
Revisjonens rapport pr 31.10.18
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-41/18
Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Sekretær orienterte.
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte og svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
Anne Marit Holene fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kontrollutvalget ber sekretariatet etterlyse tilbakemelding fra rådmann om
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Anne Marit Holene ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet etterlyse tilbakemelding fra rådmann om
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-42/18
Tema for forvaltningsrevisjon 2019
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
1)
2)
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
hvert av prosjektene til neste møte.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Leder innledet.
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Det ble fremmet følgende fellesforslag på forvaltningsrevisjonsprosjekt:
1. Grunnskole
2. Investering/gjeld (forutsetter felles prosjekt med Oppegård)
3. Infrastrukturprosjekters belastning

Votering:
Innstillingen inkludert fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
1) Grunnskole
2) Investeringer og gjeld (forutsetter felles prosjekt med Oppegård)
3) Infrastrukturprosjekters belastning

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
hvert av prosjektene til neste møte.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-43/18
Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar at Ski kommune trer ut av samarbeidet Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) med virkning fra 1.1.2019 med endelig uttreden
1.1.2020.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Det ble fremmet følgende fellesforslag som alternativ til innstillingen:
«Kontrollutvalget viser til administrasjonssjefen i Nordre Follo sin e-post, datert
15.11.18.
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende henstilling til administrasjonssjefen i
Nordre Follo om å effektuere vedtak gjort av fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i
Oppegård og Ski den 25.10.18.»
Votering:
Omforent fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
1. Kontrollutvalget viser til administrasjonssjefen i Nordre Follo sin e-post, datert
15.11.18.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende henstilling til administrasjonssjefen i
Nordre Follo om å effektuere vedtak gjort av fellesmøtet mellom kontrollutvalgene
i Oppegård og Ski den 25.10.18.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-44/18
Møteplan 1.halvår 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019:
Tirsdag 22.januar
Tirsdag 19.mars
Tirsdag 30.april
Tirsdag 28.mai
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Leder innledet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019:
Tirsdag 22.januar
Tirsdag 19.mars
Tirsdag 30.april
Tirsdag 28.mai
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-45/18
Kurs og konferanser 2019
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:
1)
2)
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 4.-5.juni 2019:
1)
2)

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Leder innledet og ønsket innspill på aktuelle deltakere.
Votering:
Vedtaket ble endret i samsvar med de endringer som ble gjort i møtet.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Karl Macken Johnsen
Bente Njøs Paulshus
Svein Kamfjord
Anne Marit Holene
Lars Christian Bilet
Torill Rønsen Ekeberg
Roar Thun

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 4.-5.juni 2019:
1) Roar Thun (vara: Lars Christian Bilet)
2)

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Ski KU-46/18
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 10/18

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune,
saksprotokoll Fellesnemnda sak 57/18 (ettersendt)

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Eventuelt
Fellesmøte mellom Oppegård og Ski
Kontrollutvalget foreslo 4.februar 2019 som aktuell dato for et fellesmøte.
Utvalget foreslår å avholde møtet i Ski rådhus. Sekretariatet bes undersøke om
ledige møtelokaler for den aktuelle dato.
Sekretariatet bes undersøke med kontrollutvalget i Oppegård om datoen passer.

Kontrollutvalgets funksjonstid
Sekretariatet bes undersøke om utvalgets funksjonstid etter valg og konstituering av
nytt kontrollutvalg høsten 2019 med tanke på at sammenslåingen til Nordre Follo ikke
vil være formelt før 1.1.2020.

Møtet hevet kl. 21:24

Ski kontrollutvalg 27.11.2018
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FOLLO REN IKS
Kveldroveien 4 (JE)
1407 Vinterbro

Oslo, 20.9.2018

Deres ref.:
Daniela Focke-Wenzel

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/17999
Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Omlastingshall Follo
Ren IKS Fugleåsen - Ski
Kontrollnummer: 2018.040.I.FMOA
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Daniela Focke-Wenzel
Andre deltagere fra virksomheten:
Renate Berner

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Guro Holte
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo
og Akershus:
Jens Hertzberg

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Follo Ren IKS sin omlastehall
på Fugleåsen i Ski kommune den 28.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom
vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket ingen avvik og ga 4 anmerkning(er) under
inspeksjonen.
Avvik:


Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over
avfallsmengder i lagringshallen

Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om
deklarering av farlig avfall

Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre
miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus
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Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for
anlegget

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
20.9.2018

Guro Holte

dato

kontrollør

Jens Hertzberg

gruppeleder tilsyn
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kopi av rapporten sendes til:
 Ski kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: FOLLO REN IKS
Organisasjonsnr.: 975837289

Eies av: 975804569

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet
Navn:

Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski

Anleggsnr.: 0213.0088.01

Kommune: Ski

Fylke: Akershus

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering
Tillatelse gitt: 26.09.2017

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens
risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Utslipp til vann




Avfall
Lukt

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28.
august 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Follo Ren IKS bli ilagt et gebyr på
kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr
til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven.
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men
sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn.
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
Anmerkning 1
Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over avfallsmengder i
lagringshallen
Kommentarer:
Virksomhetens tillatelse åpner for at det samtidig kan lagres inntil 50 tonn
husholdningsavfall i omlastehallen. I driftsrutinene til anlegget er det oppgitt at
mengdene lagret avfall skal holdes mest mulig nede, men rutinene kan være mer
spesifikke med tanke på å følge opp at mengdekrav til samtidig lagret avfall ikke
overskrides.
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Anmerkning 2
Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om deklarering av
farlig avfall
Kommentarer:
Follo Ren IKS kunne fremvise en rutine som beskriver hvordan de skal ta hånd om
utsortert avfall, for eksempel feilsortert farlig avfall som plukkes ut fra restavfallet. Det
er ikke angitt i rutinen hvordan farlig avfall skal deklareres. For å deklarere farlig avfall
korrekt må det opprettes et eget bedriftsnummer for lokaliteten. Siden anlegget kun har
vært i drift siden 16. april i år, er det lite farlig avfall som har oppstått på anlegget til nå.
Ved neste gjennomgang av rutinen for håndtering av avfall, bør Follo Ren IKS påse at
rutinen omfatter:
o oversikt over hvilke typer avfall som oppstår (gjerne inkl. EAL-koder og
avfallsstoffnumre)
o hvor og hvordan farlig avfall lagres
o merking
o levering
o deklarering
o rutiner for tømming av oljeutskiller og sandfang
o hvem som er ansvarlig i bedriften

Anmerkning 3
Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre miljø
Kommentarer:
Feilsortering blir noen ganger registrert som avvik i virksomhetens avvikssystem. Andre
hendelser knyttet til ytre miljø er ikke blitt avviksført, som f.eks. olje- eller dieselsøl og
tømming utenfor kontainer. Virksomheten oppga under tilsynet at de ønsker at det skal
bli registrert flere avvik.

Anmerkning 4
Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for anlegget
Kommentarer:
Virksomheten vurderer brann til å være enkelthendelsen med størst risiko for
forurensning av ytre miljø, og virksomheten beskriver flere tiltak som er gjennomført for
å redusere risikoen (f.eks. sprinkelanlegg, brannslukningsutstyr og direktevarsling til
brannvesenet). Selv om disse tiltakene er med på å redusere sannsynligheten for at en
storbrann vil oppstå, bør virksomheten ha en gjennomgang av håndtering av slukkevann,
både med tanke på risiko, tiltak og beredskap.
Det ble oppgitt under tilsynet at virksomheten forventer at mye slukkevann ville kunne
gå til kommunalt spillvannsnett, mens noe kan gå til lokal bekk som har utløp i
Tussetjern. Konsekvensene av utslippet vil være forskjellig for de ulike resipientene, og
dette bør tydeliggjøres i risikovurderingen. På bakgrunn av virksomhetens risikovurdering
må virksomheten vurdere å iverksette tiltak for å håndtere/samle opp slukkevann ved en
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eventuell brann. Håndtering av slukkevann og –skum bør også inkluderes i
virksomhetens beredskapsplan.

8. Andre forhold
I virksomhetens søknad om tillatelse ble det oppgitt at virksomheten kun ville ha tørt
renhold i omlastehallen. Det ble også beskrevet at vask av beholdere i vaskehallen skulle
skje uten bruk av vaskemidler i vaskehallen. Tillatelsen er derfor gitt med bakgrunn i
dette.
Utfra driftserfaringer ser Follo Ren IKS et behov for å endre dette, slik at de innfører noe
vått renhold, med oppsamling av vaskevannet, i omlastehallen og bruker noe
vaskemidler ved vask av beholdere i vaskehallen. Vaskehallen er per i dag ikke i drift,
men virksomheten håper å få utstyr på plass slik at den kan driftes fra årsskiftet.
Dersom virksomheten ønsker å slippe vaskevann fra omlastehallen på kommunalt
spillvannsnett må dere først avklare dette med Ski kommune og deretter søke oss om en
endring av tillatelsen.
Da enkelte vaskemidler kan føre til at oljeutskillerens funksjon ødelegges er det viktig at
virksomheten sørger for at vaskemidlene som brukes i vaskehallen, er egnet for
oljeutskilleren.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:





Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/infoark utdelt:
 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Vår ref.:18/538-34

Deres ref.:

Arknr.: C66 &58

Dato:18.12.2018

SVAR - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT
Vi viser til deres henvendelse av 09.10.2018 og oversender med dette kommunens tilsvar til
Arkivverkets påpekte avvik.

Med hilsen
Morten Bue
avdelingsleder
Saksbehandler: Morten Bue, tlf.
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke signatur

Kopi:

Fellestjenester

Postadresse:
Postboks 3010
1402 SKI

Besøksadresse:
Rådhuset,
Idrettsveien 8, Ski

Kontonr:
1602 44 88105
Org.nr:
960 507 878

Telefon:

E-post:
postmottak@ski.kommune.no
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Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Vår ref.:18/538-32

Deres ref.:

Arknr.: C66 &58

Dato:03.12.2018

SVAR – ENDELIG TILSYNSRAPPORT OG PÅLEGG OM UTBEDRINGER
Det vises til Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer av 24.04.2018 og vår øvrige korrespondanse i
sak.
I kommunens opprinnelige gjennomføringsplan var det satt opp en plan for utbedring av pålegg som vi ser
har vært ambisiøse og vanskelige å fullføre innen oppsatt tidsplan. Årsaken til dette er at kommunen er i
en prosess hvor sammenslåing av Ski og Oppegård kommune til ny kommune – Nordre Follo kommune –
har tatt mye fokus og ressurser på samme tid som arbeidet med ny kommune har generert oppstart av
prosjekter som anses som parallell-prosjekter til vårt arbeid med fullførelsen av pålegg gitt av Arkivverket.
Dette innebærer at fullførelsen av pålegg er avhengig av ferdigstillelse av prosjektarbeidene og at disse vil
følge tidsplanen til prosjektarbeidet.
I det følgende har vi forsøkt å gi tilbakemelding på hva vi har gjort i forhold til de gitte påleggene, hvilke
vurderinger som ligger til grunn og hvilke pålegg som er «avhengig» av prosjektarbeidet i Nordre Folloprosjektet for å kunne fullføres. Tanken er å bevisstgjøre at det arbeides kontinuerlig med fullførelsen av
påleggene – en oppgave kommunen tar på største alvor.

Arkivverkets pålegg 1 – Oppdatere arkivplanen
Ski kommune må oppdatere arkivplanen for å sikre at den er dekkende for arkivarbeidet slik det
faktisk utføres, og at den kan brukes som redskap i kommunens internkontroll med arkivarbeidet.
Kommentar fra Ski kommune
Kommunens arkivplan er pr. 31.10.2018 oppdatert i henhold til pålegget. Planen er delvis
omarbeidet slik at arkivansvaret kommer klarere frem og ikke-relevant informasjon er kuttet ut. I
tillegg er rutiner/prosedyrer som omfatter arkivarbeidet er gjennomgått, redigert og supplert. Disse
følger i sin helhet som vedlegg til arkivplanen.
Bevarings- og kassasjonsreglement for kommunen vil tilkomme som dokumentasjon i arkivplanen
når denne er ferdig utarbeidet. Det er et pågående prosjekt i forbindelse med
kommunesammenslåingen som ivaretar fremdriften til bevarings- og kassasjonsplan for Ski
kommune, Oppegård kommune og fremtidige Nordre Follo kommune.

Fellestjenester

Postadresse:
Postboks 3010
1402 SKI

Besøksadresse:
Rådhuset,
Idrettsveien 8, Ski

Kontonr:
1602 44 88105
Org.nr:
960 507 878

Telefon:

E-post:
postmottak@ski.kommune.no
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Arkivplanen er et levende dokument og er tenkt oppdatert på ny medio 2019 dersom ikke nye og
relevante endringer tilkommer. Den oppdaterte versjonen av kommunens arkivplan vil bli sendt
Rådmannen for endelig godkjenning 06.11.2018.
Konklusjon
Pålegg 1 – Oppdatering av arkivplanen er fullført.

Arkivverkets pålegg 2 – Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter
Ski kommune må utarbeide rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter i sak- og
arkivsystemet.
Kommentar fra Ski kommune
I arbeidet med oppdatering og supplering av kommunens rutiner/prosedyrer (jmfr. pålegg 1) er
dette pålegget delvis oppfylt. Vi ser det er krav i Riksarkivarens forskrift vi i denne omgang ikke har
dekket.
Arkivtjenesten i Ski og Oppegård kommune har et utvidet samarbeid med å etablere en felles
plattform inn mot etablering av ny kommune. Samarbeidet omfatter også eksisterende
rutiner/prosedyrer i begge kommunene, sammenstille disse samt supplere der det er behov. Inn
under dette arbeidet faller rutine for elektronisk behandling av arkivdokumenter.
Konklusjon
Pålegg 2 – Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter er kun delvis ferdigstilt,
men vil bli fullført innen februar 2019.

Arkivverkets pålegg 3 – Utarbeide ajourført systemoversikt
Ski kommune må dokumentere arkivmessig vurdering og håndtering av informasjon i ulike
informasjonssystemer og kommunikasjonskanaler som kan inneholde arkivpliktig informasjon.
Kommentar fra Ski kommune
Dette pålegget er påbegynt, men ikke sluttført grunnet parallelt prosjektarbeid inn mot
etableringen av ny kommune.
Prosjekt DP 5 Digitalisering er et delprosjekt i Nordre Follo-prosjektet som arbeider med kartlegging
av samtlige system i begge kommuner. Kartleggingen skal ende opp i en oversikt hvor det fremgår
hvorvidt et system er arkivpliktig og således omfattet av gjeldende lov- og regelverk.
På bakgrunn av denne kartleggingen vil Sentralarkivet bevaringsvurdering og utarbeide rutiner for
hvordan bevare informasjonen.
Konklusjon
Pålegg 3 – Utarbeide ajourført systemoversikt vil bli fullført februar 2019 da prosjekt DP 5
Digitalisering er forventet å ferdigstille sitt kartleggings- og vurderingsarbeid.

Arkivverkets pålegg 4 – Kvalitetssikring av elektronisk journal
Ski kommune må kvalitetssikre den aktive basen og historisk base og etablere rutiner for
kvalitetssikring av registreringene i sak-/arkivsystemet.
Kommentar fra Ski kommune
Kommunen har oppdatert sine rutiner (jmfr. pålegg 1) og har startet arbeidet med opprydning i
aktiv base. Utfordringen i dette omfattende arbeidet har vært mangel på tilgjengelige ressurser
(arbeidskapasitet) ved Sentralarkivet. Slik sett ble det tidlig klart at for å kvalitetssikre aktiv base og
historiske baser er vi avhengig av eksterne ressurser.
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I juli 2018 ble det sendt en forespørsel til kommunens ledergruppe om midler til å hente inn
eksterne ressurser for å kvalitetssikre elektronisk journal alternativt omprioritere bruk av egne
ressurser. Vi har innhentet tilbud fra systemleverandør på:
- Systemgjennomgang
- Scriptkjøring
- Resultatvurdering
- Tiltaksgjennomføring
- Avlevering
Sentralarkivet har pr. dags dato ikke fått bekreftet tildeling av midler til å gjennomføre tiltakene
nevnt ovenfor.
Konklusjon
Pålegg 4 – Kvalitetssikring av elektronisk journal vil bli fullført når det foreligger godkjenning for
bruk av midler til ekstern ressurs. Tentativ plan er at fullført pålegg skal være gjennomført februar
2019 forutsatt tildelte midler og kapasitet hos systemleverandør.

Arkivverkets pålegg 5 – Plan for deponering av elektronisk journal- og arkivsystem og fagsystem
Ski kommune må lage en konkret plan for uttrekk, deponering og bevaring av elektroniske journalog arkivsystem, samt fagsystem. Planen må inkludere tilknytning til en depotordning for elektronisk
arkivmateriale.
Kommentar fra Ski kommune
Arbeid med plan for deponering av elektronisk journal- og arkivsystem og fagsystem blir ivaretatt
av prosjekt DP8/AG3 Sak- og arkivsystem/Depotordning i forbindelse med etableringen av ny
kommune. Prosjekt er godt i gang med sitt arbeide og innehar en 3-delt funksjon:
- Vurdere depotløsning for materiale tilhørende Ski kommune
- Vurdere depotløsning for materiale tilhørende Oppegård kommune
- Vurdere egnet løsning for det fremtidige Nordre Follo kommune
Konklusjon
Pålegg 5 – Plan for deponering av elektronisk journal- og arkivsystem og fagsystem vil bli fullført
innen utgangen 2019.

Arkivverkets pålegg 6 – Ordning og katalogisering av bortsatte, eldre og avsluttede arkiver
Ski kommune må utarbeide en konkret framdriftsplan for å ordne og listeføre bortsettingsarkiver
og eldre og avsluttede arkiver som oppbevares i kommunens egne lokaler. Planen må inneholde
kostnadsberegning, finansieringsplan og tidsfrist for når arbeidet skal ferdigstilles.
Kommentar fra Ski kommune
Etterspurt dokumentasjon ble oversendt Arkivverket pr 27.08.2018 (kommunens sak 18/538
journalpost 28).
Konklusjon
Pålegg 6 - Ordning og katalogisering av bortsatte, eldre og avsluttede arkiv er fullført jmfr.
Arkivverkets tilsvar av 19.09.2018 (kommunens sak 18/538 journalpost 30).
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Arkivverkets pålegg 7 – Sikker oppbevaring av arkivmateriale
Ski kommune må sørge for at de eldre, avsluttede og bortsatte arkivene som oppbevares i
kommunens lokaler blir forskriftsmessig sikret.
 Pålegget omfatter alle eldre, avsluttede og bortsatte arkiver som kommunen oppbevarer i
egne lokaler, både på Rådhuset og i ytre enheter
 Kommunen må utbedre eksisterende lokaler, finne nye lokaler som er i tråd forskriftens
bestemmelser eller overføre arkivene til en depotordning
Kommentar fra Ski kommune
Konkret i dette pålegget omfattes arkivlokalene tilknyttet Barneverntjenesten og Ski bibliotek.
Det ble gjennomført befaring ved Barneverntjenestens lokaler 23.05.2018 hvor det ble avdekket at
så vel mengden berørt arkivmateriale som tiltakene som må iverksettes for at lokalet skal ansees
som et godkjent arkivlokalet er meget omfattende. Det hersker samtidig usikkerhet rundt fremtidig
lokalisering av Barneverntjenesten i forbindelse med kommunesammenslåingen og dette setter
premisser for iverksetting av tiltak. Det er ikke økonomisk forsvarlig å iverksette kostbare og
omfattende tiltak dersom det viser seg at Barneverntjenesten i den nye kommune vil bli
samlokalisert i et annet lokale enn dagens lokaler. Avklaring på når og hvor en samlokalisering er
tenkt foreligger ikke pr. dags dato. Behovet for utbedringer er meldt kommunens ledergruppe, men
det foreligger ikke avklaring fra ledergruppen på tildeling av midler eller veivalget videre.
For Ski bibliotek sitt vedkommende er forholdene noe enklere da flere forhold allerede er utbedret
(plugging av sprinkelanlegg, sikring av hoveddør samt hoveddør av godkjent type m.m.). Det som
gjenstår er avklaring om hvorvidt vegg er av brannhemmende type. Slik sett må kommunen vurdere
følgende tiltak:
- Å utbedre eksisterende lokale
- Finne nye lokaler i tråd med forskriftens bestemmelser
- Overføre materiale til depotordning
I vurderingen av tiltak er det noen forhold kommunen må legge til grunn:
- Ski bibliotek skal samlokaliseres med ny videregående skole i 2023
- Mengden arkivmateriell til et arkivdepot er beregnet å være i størrelsesorden 160-170
hyllemeter
- Prosjekt DP8/AG3 Sak- og arkivsystem/Depotordning vil ferdigstille sitt arbeid vedrørende ny
depotordning for Ski og Oppegård kommune samt ny kommune Nordre Follo innen utgangen
av 2019
Konklusjon
Pålegg 7 – Sikker oppbevaring av arkivmateriale kan ikke fullføres før kommunen har avklart eller
fattet vedtak på følgende:
- Barneverntjenesten
o Fremtidig plassering av tjenesten
o Utbedring av eksisterende lokaler ved bibehold av lokaler
o Flytting av materiale til ny depotordning (aktuelt først ved utgangen 2019)
- Ski bibliotek
o Utbedring av eksisterende lokaler slik at de fyller kravene frem til samlokalisering med
ny videregående skole 2023
o Vurdere overføring til depotordning når avklaring på valgt depotløsning foreligger
(aktuelt først ved utgangen av 2019)
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 27.11.18
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.

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
4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S

Frist

Ansvar

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.1.18
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Møter 1.halvår 2019:
22.1 – Formannskapssalen, Ski rådhus
19.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus
30.4 – Formannskapssalen, Ski rådhus
28.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Under planlegging

FIKS

Deltakere:
Roar Thun
Torill Rønsen Ekeberg
Lars Christian Bilet
Svein Kamfjord
Anne Marit Holene
Bente Njøs Paulshus
Karl Macken Johnsen
Deltakere:
Roar Thun

FIKS

Status

Avsluttet
KST 30.5.18

Gjennomført
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Nr.
8.

9.

10.

11.

12.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

15.4.18

Rådmann
FDR
FIKS

KU 14.5.18
KU 14.5.18
KU 14.5.18

Mai 2018
Sep 2018

Rådmann
Rådmann

KU 4.9.18 (orienteringssak)
KU 16.10.18

Mai 2018
Nov 2018

FDR
FDR
FDR
FDR
FDR

KU 11.6.18
KU 4.9.18
KU 27.11.18
KU 11.6.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

2016

FDR

2017

FDR

2017
2018
2018

FDR
FDR
FDR

KU 17.10.17
KU 19.3.18 – FR rapport
KU 22.1.18 – FR rapport

2018

FDR

2. Ressurskrevende brukere

2018

FDR

3. Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)

2018

FDR

KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger
KU 22.1.18 – Prosjektplan
KU 4.9.18 – FR rapport
KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger
KU 19.3.18 - Prosjektplan
KU 27.11.18 - FR rapport

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)
Revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18(perioden 01.05.18- 31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18- 30.04.19)
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2018
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2016:
Internkontroll
Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken

13.

14.

Forvaltningsrevisjon 2017:
1. Byutvikling
2. Eiendomsforvaltning
3. Kommunale anskaffelser
Forvaltningsrevisjon 2018:
1. Integrering av flyktninger

Status

Avsluttet
KST 20.6.18
KST 20.6.18
KST 20.6.18

KST 09.11.16

KU 24.1.17
KST 15.02.17
KU 20.03.17
KST 15.05.17
KST 13.12.17
KST 30.5.18
KST 14.2.18
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Nr.

15.

16.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

4. EMPO AS

2018

FDR

5. Organisasjonskultur m.m.

2019

FDR

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole
Infrastrukturprosjekters belastning
Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap

18.

19.

Avsluttet

KU 28.11.17 - Tema
KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger

FIKS
FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 27.11.18 – Tema

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
KST 30.5.18

Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)
Byutvikling (2017)
Budsjett for kontroll og revisjon
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 – 2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:
Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)

15.8.17
15.5.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 22.1.18
KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av
anbefaling g)
KU 19.3.18
KU 5.9.17
KU 11.6.18
KU 27.11.18

September

FDR/FIKS

KU 4.9.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

Våren 2017

Rådmann

Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak

2017

Rådmann

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 16.10.18 - Orienteringssak
KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak

Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)

17.

Status

KST 27.9.17
KST 29.8.18

KST 12.10.16
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