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Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00170-1
Møtedato

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.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Referat Fellesmøte 081118, FR rapport Follo Landbrukskontor
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Fakta
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er et fellesprosjekt bestilt av
kontrollutvalgene i deltakerkommunene Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås i 2017.
Kontrollutvalget i deltakerkommunen Oppegård valgte å avstå fra å delta i
fellesprosjektet.
Follo landbrukskontor er et vertskommunesamarbeid hvor Ås kommune er
vertskommune. På denne bakgrunn er det Ås kontrollutvalg som har kontrollansvaret
for kontoret.
Ås kontrollutvalg forutsatte at endelig rapport skulle presenteres i et fellesmøte
mellom kontrollutvalgene som var med på bestillingen før endelig behandling av
rapporten i det respektive kontrollutvalg.
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Det ble avholdt fellesmøte 8.11.18 mellom Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås hvor
kontrollutvalgene var representert ved enten leder eller nestleder.
Bakgrunn for saken
Ski kontrollutvalg vedtok 2.5.17 i sak 23/17 Forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor følgende:
Kontrollutvalget oversender følgende henstilling til kontrollutvalget i Ås:
Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom seks kommuner i Follo og har Ås som
vertskommune. Kontrollutvalget i Ås bes å vedta å gjennomføre en generell
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. De berørte kontrollutvalg bør samarbeide
om å utvikle nærmere formål og problemstillinger for prosjektet og bidra til finansieringen.

Mål og problemstillinger
Ås kontrollutvalg vedtok 12.9.17 i sak 18/17 følgende mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og
effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til
rett regelverk?
2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Ski kontrollutvalg fikk forelagt seg prosjektplanen som en orienteringssak i møtet
19.3.18.
Forvaltningsrevisjonsrapporten
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert
9.11.18, følger vedlagt.
Sentrale funn
Saksbehandlingsrutiner


Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i lovsaker. I
tilskudds-saker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt
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tre–fire klager i året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av
klagene.
Follo landbrukskontor fremstår som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og
høy service. Brukerundersøkelser vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste
brukerundersøkelse ble utført i 2013.
I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9
(av 6), det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til
landbrukskontorets kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at
kontoret i høy grad behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare
skår 4,3 for kontorets effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen.
Et par forbedringspunkter er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6).

Ivaretakelse av deltakerkommunenes interesser




Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i
deltaker-kommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til
politisk behandling har forekommet om lag én gang årlig per deltaker-kommune. Fra
2018 legges alle større landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene
Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der
respondentene gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt
5,1) får landbruks-sjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at
kommunen viderefører landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for
samarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets
innspill til kommuneplanlegging og byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får
folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret (3,9).

Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor







Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i
2013. Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av
landbruksrådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i
Follos jordbruk og digitalisering av saksbehandlingsprosessen.
I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til
kompetanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med
økonomi/effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel.
Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir
en snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at
deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst
sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.
45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør
utvides med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom
landbruks-kontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan
personellet likevel opprettholdes på seks årsverk.

Revisjonens anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å
vurdere følgende tiltak:
c. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
d. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert
tredje år.
e. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre
deltaker-kommunene bør vurdere å følge etter.
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Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at formål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet er ivaretatt og svart opp i rapporten.
Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling a og b går direkte på
Follo landbrukskontor.
Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling c er relevant for Ski
kommune og ikke minst overfor den nye kommunen Nordre Follo.
Avslutning
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalget og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål
fra utvalgets medlemmer.

Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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REFERAT
Dato:
Tid:
Sted:
Tema/arrangement:

08.11.2018
Kl. 18:30 – kl. 19:10
Møterommet, 2. etg., Rådhusplassen 29, 1430 ÅS
Presentasjon av Forvaltningsrevisjonsrapport –
Follo landbrukskontor

Tilstede
Frogn KU:
Nesodden KU:
Ski KU
Vestby KU
Ås KU

Øyvind Solli, nestleder
Arne Maus, leder
Lars Chr. Bilet, leder
Lars Johan Rustad, nestleder
Håkon L. Henriksen, leder

Fra FIKS møtte:
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – FOLLO LANDBRUKSKONTOR

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på
spørsmål. Tilsvarende presentasjon vil bli holdt ved behandlingen av rapporten i de
respektive kontrollutvalg.
Håkon L. Henriksen fortalte at et fellesmøte for presentasjon av endelig rapport var
en forutsetning for bestilling av fellesprosjektet.
Arne Maus bemerket at han i rapporten savnet oversikt over størrelse på landbruk
fordelt på hver kommune i Follo.
Arne Maus problematiserte fremtidige utfordringer knyttet til forvaltning av fremmede
arter (som f. eks. villsvin, mårhund etc.)
Sekretær problematiserte rundt revisjonens anbefalinger (a-c) og relevans for den
enkelte kommune/det enkelte kontrollutvalg.
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS

FOLLO LANDBRUKSKONTOR
Forvaltningsrevisjonsrapport for Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner

Hveteåker med floghavre i Follo. Foto: Follolandbruk.no.

Ski, 9.11.2018

Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no
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SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

1.1 Sammendrag
Kontrollutvalgene i fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017
sammen om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. Ås kommune er
vertskommune for Follo landbrukskontor, som har seks årsverk.
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de tre problemstillingene:
Grønt 1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet,
åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
Follo landbrukskontor har etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og
likebehandling i saksbehandlingen. Det er etablert rutiner for samarbeidet mellom
landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir
behandlet i henhold til rett regelverk.
Gult

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune?
Follo landbrukskontor ivaretar interessene til deltakerkommunene. De folkevalgtes
mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften er ivaretatt.
Kommunikasjonen med deltakerkommunene kan likevel forbedres.

Grønt 3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnås
sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.
Interkommunalt samarbeid i lokal landbruksforvaltning gir stordriftsfordel.
Grønt Samlet sett
Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen,
redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst. Follo landbrukskontor er et veldrevet
regionalt landbrukskontor.
Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt.

1.2 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å vurdere
følgende tiltak:
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter.
/s/
Steinar Neby
revisjonssjef

Follo distriktsrevisjon IKS:

/s/
Didrik Hjort
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon

Follo landbrukskontor
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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)."
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv. (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011),
som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger
denne standarden.
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene
skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans
(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må 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. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres."
Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av
datagrunnlaget.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 sammen om å
bestille forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å delta.)
Ås kontrollutvalg vedtok 12.12.2017 (sak 29/17) å be Follo distriktsrevisjon IKS fremlegge
prosjektplan. Saksfremlegget opplyser: "De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg
til Ås kontrollutvalg sitt forslag om følgende mål og problemstillinger:
Follo distriktsrevisjon IKS:
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Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om
høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og
likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?
2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen
og driften ivaretatt?
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?"

2.3 Avgrensning og presisering
De tre problemstillingene, der de to første overlapper noe, besvares slik:
1. Saksbehandlingsrutiner: Norsk landbruk er i stor grad lov- og forskriftsstyrt og med
begrenset lokalt handlingsrom.1 Sikrer landbrukskontorets rutiner effektiv (hurtig) og
korrekt saksbehandling? Får gårdbrukerne god service?2 Saksbehandling av økonomiske
og juridiske virkemidler beskrives, uten at revisor har gått ned i enkeltsaker.
2. Ivaretakelse av deltakerkommunenes interesser: Opplever deltakerkommunene at de får
gode innspill og veiledning fra landbrukskontoret; fungerer det som et kompetansesenter?
Opplever folkevalgte at de har innsyn og kontroll med saksbehandling og drift? Her tar vi
for oss arealforvaltning og natur- og miljøforvaltning.
3. Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor: Har deltakerkommunene oppnådd
en effektiviseringsgevinst i Follo landbrukskontor? Her ser vi også fremover; bør Follo
landbrukskontor tilføres flere oppgaver?
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2018. Som bakteppe
vedlegges oppsummering av god forvaltningsskikk og utviklingstrekk i Follos landbruk.

2.4 Revidert enhet – organisering
Vertskommune Ås viser Follo landbrukskontor slik i sitt organisasjonskart (rett under
rådmannen):

1

Landbruk vil si jordbruk og skogbruk. Gårdsbruk, driftsenhet og landbruksforetak brukes synonymt i
rapporten.
2

Gårdbrukere (bønder) driver landbruksnæring i landbruksforetak. De er brukere av egen og ofte leid jord.
Gårdbrukere er ofte også skogeiere.
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Ås kommunes administrative organisering. Kilde: As.kommune.no. Ås kommunes administrasjon omorganiseres
1.1.2019. Follo landbrukskontor kommer trolig under kommunaldirektør for teknikk, samfunn og kultur.

Follo landbrukskontors seks deltakerkommuner har hatt følgende befolkningsutvikling:

35 000
30 000

FOLLO-KOMMUNERS BEFOLKNING
30 698 30 880
30 261

1.1.2016

27 178
26 792 26 988

1.1.2017

1.1.2018

25 000
20 000

18 623

20 084
19 287
19 288
18 869
18 992

17 486
15 735
17 188
16 732
15 743
15 695

15 000
10 000
5 000
0
Ski
Oppegård
Nesodden
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Ås

Frogn

Vestby

Sum folketall i de seks kommunene har vokst fra 127 095 innbyggere per 1.1.2016 til 130 650
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innbyggere per 1.1.2018, det vil si en befolkningsvekst på 2,8 % over toårsperioden. Kommunene har hatt følgende befolkningsvekst over toårsperioden:

FOLLO-KOMMUNERS BEFOLKNINGSVEKST
6,0 %

5,7 %
Toårsvekst (fra 1.1.2016 til 1.1.2018)

5,0 %

4,5 %
3,6 %

4,0 %
3,0 %

2,0 %
2,0 %

1,4 %

1,0 %

0,3 %

0,0 %
Ås

Vestby

Nesodden

Ski

Oppegård

Frogn

Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

2.5 Metode
Kilder til revisjonskriterier er hovedsakelig Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 1993), Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1967),
Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28
a flg. (2010) og Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling om en fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Sistnevnte gir en oppdatert innføring i mål og regelverk for landbrukssektoren.
Datakilder er intervju, dokumenter/nettsider (statlige og kommunale) og statistikk (Statistisk
sentralbyrås Kostra-statistikk). Revisor har intervjuet syv personer i møte og telefonintervjuet
én person. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene
til korrigering i epost-dialog.
Follo landbrukskontors landbrukssjef arbeidet som landbruksdirektør hos Fylkesmannen i
Oslo og Akershus til utgangen av 2009. Han var da leder for underdirektøren som revisor har
benyttet som informant. Dette ble kjent for revisor ved avslutning av forvaltningsrevisjonen.
Arbeidsforholdet ligger ni år tilbake, og de har aldri vært omgangsvenner, men for ordens
skyld har revisor sendt revisjonsrapporten til fylkesmannens nåværende landbruksdirektør for
verifisering. Landbruksdirektøren svarte (e-post 19.10.2018): "Innspill fra underdirektør
Trond Løfsgaard til forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er dekkende for landbruksavdelingens oppfatning, slik dette er framstilt i rapporten. Jeg har ingen tilføyelser eller
korreksjoner."
Follo landbrukskontor fikk sist utført en brukerundersøkelse i 2013. Dette er såpass lenge
siden at revisor har gjennomført sin egen spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen var e-postbasert (Questback). Undersøkelsen gikk til 30 personer som har kjennskap til Follo landbrukskontor og dets samarbeid med kommunene: fem folkevalgte, fem rådmenn (koordinerende utvalg), fem ansatte i kommuneadministrasjonene, ti gårdbrukere (leder og nestleder i
Follo distriktsrevisjon IKS:
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lokale bondelag/landbrukslag) og fem skogbrukere (tillitsvalgte i Follo skogeierområde). 24
personer svarte (80 %), hvilket er en høy svarprosent.3
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og datagrunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av
tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo
distriktsrevisjon IKS.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
12.9.2017:

12.12.2017:
23.1.2018:
12.6.2018:
21.6.2018:

22.6.2018:
17.8.2018:
20.8.2018:
21.8.2018:
21.9.2018:
8.10.2018:
16.10.2018:
19.10.2018:
25.10.2018:
8.11.2018:
27.11.2018:
5.12.2018:

Aktivitet:
Ås kommunes kontrollutvalg vedtok formål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor og inviterte de andre kommunene
til å delta.
Ås kontrollutvalg ba Follo distriktsrevisjon legge frem prosjektplan.
Ås kontrollutvalg vedtok prosjektplan.
Oppstartsmøte med Ås kommunes rådmann Trine Christensen og landbrukssjef
Lars Martin Julseth.
Intervjuer med skogbrukssjef/nestleder Morten Lysø, landbruksveileder (produksjonstilskudd) Lene Thomas, landbruksveileder (hydroteknikk) Tormod Solem
og rådgiver (naturforvaltning) Kristine S. Born.
Intervjuer med rådgiver (lovforvaltning) Stein Sæter og landbrukssjefen.
Telefonintervju med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin underdirektør i landbruksavdelingen Trond Løfsgaard.
Intervju med Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver korn Unni Røed (LNRrådgiver).
Spørreundersøkelse (Questback) utsendt.
Rapportutkast kvalitetssikret med landbrukssjefen.
Rapportutkast verifisert med økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune (rådmannens kontaktperson for forvaltningsrevisjonen), samt landbrukssjefen.
Rapportutkast sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksdirektør
Morten Ingvaldsen.
Revisjonsrapport sendt rådmannen i Ås kommune til uttalelse.
Revisjonsrapport med rådmann i Ås sin uttalelse sendt til Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
Presentasjon for kontrollutvalgsledere hos FIKS.
Ski kontrollutvalg (KU) – presentasjon og behandling.
Vestby KU. Og Frogn KU 10.12., Ås KU 11.12. og Nesodden KU 18.12.

Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel. Like titler presiseres med personens hovedarbeidsoppgave i parentes.

Vi takker for godt samarbeid med Follo landbrukskontor og vertskommune Ås i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.

3

Gårdbrukere/skogbrukere og kommunale medarbeidere fikk anledning til å svare på alle spørsmål, men ble
oppfordret til å svare "vet ikke" dersom spørsmålet var uaktuelt for dem. Samlet sett ble det svart 23,8 % "vet
ikke", det vil si at gjennomsnittlig 18,3 personer svarte med tallkarakter på spørsmålene. Disse antas å ha
kjennskap/kvalifisert oppfatning om Follo landbrukskontor på det enkelte spørsmål.
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3

SAKSBEHANDLINGSRUTINER

Problemstilling nr. 1: Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet,
kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte
kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?

3.1 Revisjonskriterier




Follo landbrukskontors rutiner skal sikre effektiv (hurtig) og korrekt saksbehandling, det
vil si rett anvendelse av lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken, inkludert
likebehandling av brukerne (gårdbrukerne) og kommunene. God forvaltningsskikk skal
følges.
Rutiner for saksbehandlingssamarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommuneadministrasjonen skal foreligge.

Det heter følgende i kommuneloven § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid:
1. "En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert
myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning."
3. "Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den
delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte
innbyggere."
Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28
a flg. (2010) opplyser:
 "Den 1. januar 2007 trådte reglene i kommuneloven om vertskommunesamarbeid i
kraft. Loven fikk med dette en generell adgang for kommunene til å samarbeide om
lovpålagte oppgaver som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse. Foreløpig kartlegging viser at modellen særlig er tatt i buk innenfor barnevern, men også innenfor landbruksforvaltning og andre områder der det treffes mange
vedtak rettet mot enkeltindivid. […] Formalisert samarbeid mellom kommuner bygger
på, og er avhengig av, gjensidig tillit og satsing fra kommunene. Samarbeidet bør
forankres godt politisk og administrativt" (s. 5).
 "Et vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av
vertskommunens virksomhet. […] Begrepet deltakerkommune brukes som et samlebegrep om alle de kommunene som deltar i samarbeidet, dvs. både vertskommunen og
samarbeidskommunene." (s.18)
 "Modellen med administrativt vertskommunesamarbeid er særlig egnet for
samarbeidsområder som er mer regelstyrte og som krever særskilt kompetanse for å
bruke et faglig godt skjønn. Den er ikke tilpasset samarbeid hvor det er behov for
politisk behandling av sakene." (s. 19)
Follo distriktsrevisjon IKS:
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Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling påpeker:
 "Kommunene er vedtaksmyndighet for produksjonstilskuddene. Dette innebærer i
grove trekk at kommunene har ansvar for veiledning, saksforberedelse og kontroll av
søknadsopplysninger, å fatte enkeltvedtak i første instans, samt forberede eventuell
klage til fylkesmannen." (s. 154)
 "Forvaltningen av midlene åpner ikke for bruk av lokalpolitisk skjønn. Skjønnet er i
hovedsak regelbundet i henhold til forskrift eller jordbruksavtale – i motsetning til
'fritt skjønn' der lovbestemmelsen på vilkårs- og følgesiden helt overlater til forvaltningen å avgjøre om lovens vilkår er oppfylt eller ikke." (s. 154)
 "På grunnlag av en risikovurdering skal kommunene ved hver søknadsomgang plukke
ut minst 5 pst. av foretakene til stedlig kontroll. Stedlig kontroll innebærer at
kommunen må dra ut til foretaket for å gjennomføre kontrollen." (s. 155)
Landbruks- og matdepartementet skjerpet kontrollkravet fra 15.10.2017. Rundskriv 2018-4
sier det slik: "Kommunene skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av foretakene som
har søkt tilskudd per år. Med kontroll mener vi verifisering av informasjon for å sikre at
korrekt informasjon legges til grunn for vedtak. Formålet med kontroll er… å bringe klarhet i
om søkeren har gitt feil opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, som er av betydning for
vedtaket om tilskudd. Den risikobaserte kontrollen kan skje både ved bruk av stedlig kontroll
og/eller dokumentkontroll."

3.2 Datagrunnlag
3.2.1

Interkommunalt landbrukskontor

3.2.1.1 Vertskommunesamarbeid
Felles landbrukskontor for dagens seks kommuner har eksistert siden 1993. Kontoret het
Landbrukskontoret i Follo til 2014, da navnet ble Follo landbrukskontor. Kommunene
inngikk en ny avtale om felles landbrukskontor med virkning fra 1.5.2014. (Avtalen ble
signert først 5.2.2015.)
Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid (tre sider) inneholder 12 punkter (utdrag):
1. Deltakerkommuner: "Deltakere i denne avtalen er kommunene Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ås kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet
er Follo landbrukskontor."
2. Rettslig grunnlag: "Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid.
3. Formål: "Formålet med avtalen er å samarbeide om felles landbrukskontor med
ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet til landbruksområdet.
Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere sårbarheten og gi
effektiviseringsgevinst."
4. Vedtaksmyndighet: "Myndighet i landbrukssaker delegeres i henhold til kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyrene gir instruks til egen administrasjonssjef om
delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Myndigheten gjelder enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning."
5. Koordinerende utvalg: "Samarbeidet skal ha et formalisert samarbeidsforum,
koordinerende utvalg, hvor kommunens administrasjonssjefer, eller den administrasjonssjefen bemyndiger, møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet, og for
Follo distriktsrevisjon IKS:
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å sikre at saker av prinsipiell betydning blir behandlet av kommunestyrene i samarbeidskommunene. Utvalget gir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regnskap etc., og gis mulighet til å delta med en representant ved nytilsettinger."
6. Vertskommunens ansvar: "Vertskommunen har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for de ansatte ved landbrukskontoret. Follo landbrukskontor ledes av landbrukssjefen, som har det formelle og daglige ansvaret for driften av kontoret. Landbrukssjefens fullmakter framgår av delegasjonsreglement fra administrasjonssjefen i
vertskommunen. Vertskommunen holder tilfredsstillende lokaler for landbrukskontoret, fortrinnsvis i egne lokaler. Vertskommunen har arkivansvar for Follo landbrukskontor i henhold til arkivloven."
7. Budsjett: "Inntekter og utgifter i vertskommunesamarbeidet inngår i budsjettet og
regnskapet til vertskommunen. Budsjettprosessen følger tilsvarende prosess i vertskommunen. Mindre overskudd/underskudd overføres til året etter, større overskudd/
underskudd tas opp som egen sak."
8. Beregning av kostnader: "Kostnadene ved driften av kontoret settes til faktiske
kostnader med et påslag for fellesytelser som ikke kan knyttes til landbrukskontorets
budsjett. Dette er fellesfunksjoner i kommunen som arkiv, økonomi- og personalforvaltning og IKT. Vertskommunens kostnader for fellesytelser er pr 1.5.14 satt til kr
225 000 pr år. Beløpet kan årlig justeres i takt med konsumprisindeksen. Det beregnes
markedsleie for kontorlokalene til landbrukskontoret."
9. Fordeling av kostnader: "Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene er bestemt ut
fra landbruksareal, antall landbruksforetak, antall landbrukseiendommer og befolkning
i kommunene. Fordelingsnøkkelen kan revideres ved behov."
10. Uttreden/avvikling av samarbeidet: "Den enkelte deltaker-kommune kan med
skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 2
år."
11. Inntreden av nye deltakere: "Det er anledning til å innlemme nye kommuner i
samarbeidet."
12. Ikrafttredelse: "Avtalen trer i kraft 1.5.2014."
Landbrukssjefen gir noen utdypende momenter:
 Norske kommuner forvalter i landbrukssektoren økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger) og juridiske virkemidler (jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov mv.). De
seks Follo-kommunene har delegert landbruksforvaltningen til Follo landbrukskontor.
Unntaket er viltforvaltning, som bare Ås kommune har delegert til Follo landbrukskontor.
 Koordinerende utvalg har en noe mindre rolle enn styret i et selskap; det er et kontrollorgan som følger med på virksomheten og gir uttalelser til budsjettforslag og
rapporter. Få enkeltsaker løftes opp til koordinerende utvalg.
 Tidligere delegerte rådmennene direkte til landbrukskontoret. Med avtalen fra 2014
kom vertskommunesamarbeidet i tråd med kommuneloven § 28-1 b. Alle deltakerkommunene har de siste par årene gått gjennom sine delegeringsreglement og delegert
vedtaksmyndighet i kurante saker til rådmannen i Ås på aktuelle fagområder. De siste
brikkene falt på plass 20.6.2018, da Ås kommunestyre vedtok en oppdatering av Ås
kommunes reglementer.
 Follo landbrukskontor er å betrakte som en del av samarbeidskommunenes administrasjon. Landbrukssjefen leder kontoret og rapporterer til rådmannen i Ås kommune.
Vertskommunen har ansvaret for løsning av kurante saker (tas på fullmakt). Prinsipielle (ukurante) saker skal sendes til politisk behandling i den kommunen saken
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gjelder.
Honoraret til vertskommunen beløp seg til 240 000 kr i 2017.

3.2.1.2 Samarbeidsrutiner
Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene fastsettes i Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid (2014). Samarbeidsavtaler med kommunene utover dette er
ikke inngått, men samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets rutinebeskrivelser, bl.a.:
 Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-område
(2016) fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens
plan- og byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra
Follo landbrukskontor.
 Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier (2018) fastsetter at landbrukskontoret skal innhente uttalelser fra angjeldende kommune (plan- og byggesaksavdeling).
Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter i landbrukskontorets saksbehandling
for deltakerkommunene. –I områder med arealformål LNFR i kommuneplanene er det i
utgangspunktet bare tillatt med nødvendige tiltak for landbruk.4 Deling/omdisponering til
boligformål er i utgangspunktet ikke tillatt. Søknader krever tillatelse etter jordlova og
dispensasjon fra arealformålet etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder søknader i strid
med arealformålet i kommuneplanen, betrakter vi avslag som kurant, sier landbrukssjefen.
Mange kommuner hadde tidligere egne landbruksplaner. I Follo har Ski kommune landbruksplan fra 2000, Frogn og Ås fra 2002 og Vestby fra 2006. Ingen av deltakerkommunene har
oppdaterte landbruksplaner. Ved rullering av kommuneplaner har spørsmålet vært oppe i flere
kommuner. –Vi er blitt enige om at det er bedre å ta landbruk med i kommuneplanene enn å
lage egne planer for landbruk, selv om det har resultert i en mer begrenset omtale av landbruket, sier landbrukssjefen.
3.2.2

Andre aktører

3.2.2.1 Offentlige etater
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling har 19 ansatte og ledes av landbruksdirektøren.
Statens kartverks matrikkel ble tatt i bruk av kommunene i 2017.5 Follo landbrukskontor
registrerer alle landbrukseiendommer (eiendomsoverdragelse og tinglysning mv.) i matrikkelen. Landbrukskontoret registrerer i tillegg boligeiendommer i Ås kommune.
Grensejusteringer mellom landbrukseiendommer i Follo vedtas av Akershus og Oslo jordskifterett.

4

LNFR: Landbruk, natur, friluftsliv, reindrift. Plan- og bygningsloven fastsetter dette som et arealformål for hele
landet. I vår del av landet er det vanlig å kalle det LNF, selv om det strengt talt er en ufullstendig betegnelse.
5

"Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger,
boliger og adresser. […] Sammen med Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og Folkeregisteret er
matrikkelen et av Norges tre basisregistre", opplyser Kartverket.no.

Follo distriktsrevisjon IKS:

Follo landbrukskontor

12

36/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor - 18/00170-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor : FR rapport Follo Landbrukskontor

3.2.2.2 Landbruksrådgivere
Landbrukskontorene utarbeidet tidligere diverse driftsplaner, som dreneringsplaner/hydrotekniske planer, gjødslingsplaner og nydyrkings- og planeringsplaner, samt tegnet kart og
hjalp bonden med å fylle ut skjemaer. Samtidig hadde landbrukskontorene kontrollmyndighet
og innstilte på tilskuddsutbetaling for fylkesmannen.
Landbrukskontorenes arbeid omfattet på 1990-tallet om lag halvparten landbruksrådgivning
og halvparten forvaltning. Jordbruksforskriftene med hjemmel i forurensningsloven ble fra
1.1.2001 delegert ned til kommunene. Kommunene overlot stort sett driftsplanleggingen til
andre aktører. Gjødslingsplanlegging i regí av Follo landbrukskontor opphørte i 2015. Landbrukskontorene er dermed blitt rene forvaltningsenheter.
Driftsplanlegging i jordbruk er overtatt av regnskapsbyråer og Norsk Landbruksrådgiving.6
Driftsplanlegging i skogbruk utføres av skogselskapene, som Viken Skog og SB Skog.7
–Utskillingen av driftsplanlegging fra landbrukskontorene er fornuftig. Rådgivning og forvaltning er jo forskjellige roller. Den private landbruksrådgivningen har samtidig blitt videreutviklet, kommenterer rådgiver (lovforvaltning), som også er tillitsvalgt i Naturviterne.8
–Follo er så heldig å ha Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i sin midte.
Også Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ligger her og bidrar til et høyt landbruksfaglig
nivå i regionen. Vi har dessuten veldig mange dyktige og framoverlente bønder i området,
påpeker NLR-rådgiver.
3.2.3

Økonomiske virkemidler

3.2.3.1 Kontrollaktivitet generelt
Landbruksdirektoratet utbetaler i normalår 50–60 mill. kr i tilskudd til landbruket (jordbruk
og skogbruk) i Follo. De største statlige tilskuddspostene for landbruket er (rangert):
1. PT: Produksjonstilskudd til jordbruket.
2. RMP-tilskudd: Regionalt miljøprogram.
3. SMIL-tilskudd: Spesielle miljøtiltak i landbruket.
4. BU-midler: Bygdeutviklingsmidler.
5. NMSK-tilskudd: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
6. Avlingsskadeerstatning.9
Follo landbrukskontor er ansvarlig for forvaltning av disse statstilskuddene, herunder at
mottakerne oppfyller vilkårene for tilskudd. Landbrukskontoret, som har seks årsverk,
6

"Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 11 regionale rådgivingsenheter med
til sammen 29 000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og
landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i
landbruket. Ti medarbeidere holder til på hovedkontoret i Osloveien 1, 1433 Ås," opplyser Nlr.no. Norsk
Landbruksrådgiving Øst (NLR Øst), som dekker Østfold, Akershus og søndre Hedmark, har kontor i Rygge.
7

Skogselskapene er aksjeselskaper eid av skogeierne. I Follo har Viken Skog de siste årene stått for nesten 2/3
av hogsten og SB Skog nesten 1/3; Glommen Skog og Nortømmer står for inntil 10 %.
8

"Naturviterne er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne", opplyser Naturviterne.no.

9

I tørkeåret 2018 forventer Follo landbrukskontor å utbetale 20 mill. kr i avlingsskadeerstatning, som dermed
blir nest største tilskuddspost i 2018.
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benytter omlag tre årsverk på tilskuddsforvaltning, hvorav ca. 2,5 årsverk på jordbruksordningene og 0,5 årsverk på skogbruksordningene og skogfond.10
For produksjonstilskudd legger IT-systemet eStil-PT klare regler til grunn og gir feilmeldinger. Her er lite rom for vurdering, og én saksbehandler taster "godkjent". For SMILtilskudd kreves søkers plan og landbrukskontorets utredning med vurdering.
Før vedtak skjer feilretting; etter vedtak skjer kontroll. –Follo landbrukskontor har fra 2016
økt kontrollaktivitetene etter tilskuddsutbetaling både i jordbruk og skogbruk. Vår kontroll av
søknader om produksjonstilskudd er høynet fra 5 % i 2016 til 10 % i 2018. Samtlige SMILtilskudd kontrolleres. Innen skogbruk utfører vi mer kontroll enn regelverket pålegger,
opplyser landbrukssjefen.
Landbrukskontoret drar ofte på befaring på gårdsbruk. Ansatte teller over besetning, kontrollerer arealer/vekster og om vilkår for tilskudd er oppfylt. Noen kontroller resulterer i merknader, advarsler om ting som må rettes opp eller avkorting av tilskudd, sier landbrukssjefen.
Kornbruk kontrolleres hovedsakelig med dokumentkontroll på landbrukskontoret. –Da jeg
begynte i 2001, baserte vi oss i stor grad på stedlig kontroll av gårdsbrukene. Det har skjedd
mye digitalisering siden da. I dag er datafangsten langt mer omfattende, som i skattemeldingene. Det hele er gjennomsiktig, og det er vanskelig å lure systemet. Med et par tastetrykk
kommer f.eks. kornbrukets leveranser til mølla de senere årene opp, sier landbruksveileder
(produksjonstilskudd).
Tørkesommeren 2018 medfører den største avlingssvikten i norsk landbruk siden sommeren
1947. –Knapt noe halm blir pløyd ned i år. Kornbønder tar vare på halmen, som sendes til
husdyrbruk for vinterfôr, forteller NLR-rådgiver.
Landbruksdirektoratet utbetaler erstatning for klimabetinget avlingsskade når avlingene ligger
under 70 % av normal avling siste fem år. Lokal landbruksforvaltning innstiller om erstatningsutbetaling; fylkesmannens landbruksavdeling fatter vedtak.
–180 landbruksforetak i Follo (64 %) har meldt om avlingsskader. Landbrukskontoret må
gjennomgå alle søknadene. Vi reiser ut og vurderer avlingsskaden og sjekker om søkeren har
gjort det som kan gjøres for å redusere skaden. Vi har å gjøre med biologisk produksjon, så
det må utvises skjønn, påpeker landbrukssjefen.
–Follo landbrukskontor har gjort nødvendige grep for å klare denne store oppgaven, sier
underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.
3.2.3.2 Produksjonstilskudd
Årsmelding 2017 opplyser (s. 4). "Kontoret behandlet 291 søknader fra landbruksforetak om
produksjonstilskudd (PT) i 2017. Det har vært to søknadsomganger. I mai ble det søkt om
tilskudd til husdyrproduksjon og i oktober om tilskudd til planteproduksjon. 64 husdyrforetak
søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. […] Landbrukskontoret gjennomfører
kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år etter et risikobasert

10

Skogfond er skogeiernes tvungne fondsavsetning etter tømmeroppgjør (4–40 % av inntekt) til fremtidig
skogtiltak, som planting, ungskogpleie og skogsveibygging.
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uttrekk. I 2017 ble det gjennomført 29 kontroller, ved stedlig kontroll og/eller dokumentkontroll. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men det ble gjort oppmerksom på mulig
brudd på kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag. […] Landbrukskontoret bruker ca. to
månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-ordningen."
Landbruksdirektoratet utbetalte produksjonstilskudd til jordbruket to ganger i året til 2016.
Fra 2017 gikk man over til én felles utbetaling årlig. Landbruksdirektoratet innførte samtidig
et nytt IT-system for produksjonstilskudd – eStil-PT.11
Fylkesmannens landbruksavdeling gir de kommunale landbrukskontorene tilgang til eStil-PT
og veiledning i bruken av IT-systemet. Samarbeidet er nært. Landbruksavdelingen ser hvilke
søkere som blir kontrollert, men ser normalt ikke detaljer i kontrollarbeidet.
–Landbruksdirektoratets frister for når ting skal være ferdig, har lite slingringsmonn, men
eStil-PT er et brukervennlig IT-system, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Det er telledato 1.3. og 1.10. hvert år. Besetningen på telledatoen meldes inn og legges til
grunn for søknaden. Gårdbrukeren har 14 dager til å korrigere beholdningstallene. Landbruksveileder reiser ut på feltkontroll hovedsakelig om høsten. –Gårdbrukeren må da forklare
og dokumentere avvik fra tellingen, forteller landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Landbruksveilederen kontrollerer årlig ca. 30 landbruksforetak, hvorav ca. 10 med husdyr.
Om lag tre har feil/mangler (10 %). –Avvik er som regel i gårdbrukerens disfavør. Han kan
f.eks. ha kjøpt inn nye dyr etter telledatoen; for disse går han glipp av produksjonstilskudd.
Gårdbrukerne fremstår som hederlige, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).
–Av og til finner jeg at det mangler gjødselplan eller sprøytejournal, noe de skal ha for å
motta produksjonstilskudd. Da blir det trekk, sier landbruksveileder. Landbruksdirektoratets
norm er -20 % av hele produksjonstilskuddet per plan eller journal som mangler, men skjønn
skal anvendes. –Ved første gangs forseelse trekker vi f.eks. 30 000 kr; ved gjentatt forseelse
høynes trekket til 40 000 kr. Follo landbrukskontor har én til to tilfeller av trekk i året.
3.2.3.3 Regionale miljøtilskudd (RMP)
"Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I Follo ble det i 2017 utbetalt noe
over 6,5 millioner til dette formålet, fordelt på 189 søkere. 65 % av foretak som søkte produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler. Det ble foretatt risikobasert kontroll av 9 foretak, 5
% av søknadsmengden. […] Resultatene viste få avvik, små feil hos 3 foretak hvor forvaltningen fulgte opp med rådgivning og veiledning", opplyser Årsmelding 2017 (s. 4).
Landbrukssjefen utdyper: –RMP for Oslo og Akershus har fokus på avrenning/forurensning
til vassdrag. Det gis tilskudd til buffersoner langs vassdrag og utsatt jordarbeiding (unngå å
pløye om høsten). Andre fylker har ofte mer fokus på kulturlandskapstiltak.
3.2.3.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
"Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og
11

IT: informasjonsteknologi, inkl. kommunikasjon. eStil-PT er utviklet av Oracle for Landbruksdepartementet.
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MORSA. Follo-kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene.
[…] Nær 2,7 millioner ble innvilget, fordelt på 37 søknader. Mange planer innebærer store
kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader", opplyser Årsmelding 2017 (s. 5).
SMIL-tilskudd dekker 50–70 % av kostnadene. Landbruksveileder (hydroteknikk), som er
utdannet landbrukstekniker, forteller: –Jeg kontrollerer i terrenget at arbeidet er utført –
sjekker alt og dokumenterer med bilder. Det hender at vi må avkorte tilskuddet i forhold til
det som ble forespeilet gårdbrukeren i planleggingsfasen. Rutinebeskrivelse for SMIL ble
fullført 1. halvår 2018.
3.2.4

Juridiske virkemidler

3.2.4.1 Saker etter jordloven
"Kommunen fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om
fradeling av areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka
eller dyrkbar jord blir det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet
formål forekommer også. Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§
8), blant annet ved godkjenning av jordleieavtaler. I 2017 ble det behandlet 21 saker angående
omdisponering og deling og 8 saker angående driveplikt. Saksbehandlingstiden på saker etter
jordloven er vanligvis 3–4 uker", opplyser Årsmelding 2017 (s. 6).
Deling av landbrukseiendom krever positive vedtak både etter Lov om jord (jordlova, 1995)
og Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, 2008). Annet
lovverk kan komme i tillegg; f.eks. må Vegvesenet av og til forespørres om fradeling.
–Vi forholder oss til jordlova, retninglinjer og rundskriv. Vi legger vekt på å likebehandle
kommunene, poengterer rådgiver (lovforvaltning).
Jordlova åpner for å ta bosettingshensyn ved vurdering av fradeling. Kommuner som har
problem med å opprettholde bosettingen (utkantstrøk), kan benytte denne bestemmelsen, men
i Follo er ikke bosetting et problem.
–Staten har delegert delingssaker til kommunene, og dette medfører et visst spillerom for
kommunal policy. Interkommunalt landbrukskontor medfører mer ensartet saksbehandling av
delingssaker i en region, sier underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.
Søknader om deling av landbrukseiendom skal sendes til kommunen, noe Follo landbrukskontors nettsider gjør oppmerksom på. Kommunen koordinerer saksbehandlingen. Follokommunene har utarbeidet et skjema for delingssaker. Rutinen er i hovedsak fulgt de siste
fem årene. Rutinebeskrivelsen kom på plass i 2016 etter initiativ fra landbrukskontoret. Det
administrative samarbeidet i delingssaker berøres jevnlig i koordinerende utvalg.
Gårdbrukere er pålagt å drive hele jordbruksarealet. Hvis en gårdbruker bare sår halve arealet,
kan naboer observere det, og det blir prat på bygda: –Nå er det tredje året han ikke har gjort
noe på det jordet borti skogen. Det er vanlig at naboer tar kontakt med landbrukskontoret.
–Vi tar da en befaring. Dersom tipset stemmer, skriver vi et brev til gårdbrukeren om at det er
driveplikt; hvis han ikke selv har anledning, bør han vurdere å la nabobruket drive jorda, sier
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landbruksveileder (produksjonstilskudd). Driveplikten kan oppfylles med tiårig bortleie.
Landbrukskontoret mottar også noen henvendelser fra naboer som følger med på gårdsdriften.
–Vi må av og til gjøre oppmerksom på at i NLF-områder er landbruksdrift i tråd med arealformålet. Innbyggere som bosetter seg i boliger der, må regne med kjøring av traktor og lukt
fra fjøs, påpeker rådgiver (lovforvaltning).
3.2.4.2 Saker etter konsesjonsloven
"Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. […] I 2017 behandlet kontoret 18 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer… Saksbehandlingstiden
for søknader om konsesjon er vanligvis ca. 4 uker", opplyser Årsmelding 2017 (s. 6).
Saksbehandlingen innbefatter en vurdering av bo- og driveplikt. Ved husdyrproduksjon
trenger dyrene tilsyn, og det er alltid fem års boplikt. I Follo er kornproduksjon mer utbredt,
og her anses boplikten oppfylt for gårdbrukere som kjøper nabogård eller ved utleie av bolig
(ikke personlig boplikt), samt at det gis en del unntak fra boplikt.
3.2.4.3 Saker etter skogbruksloven
"Landbrukskontoret gjennomførte i 2017 Landbruksdirektoratets opplegg for resultatkontroll
skogbruk og miljø på 14 hogstfelt/eiendommer. Det ble registrert foryngelse under 'minste
lovlige' på minst fem av feltene, ytterligere tre med dårligere foryngelse enn anbefalt, hogst i
to registrerte nøkkelbiotoper og dype hjulspor over lengre strekninger ved en hogst", opplyser
Årsmelding 2017 (s. 7).
–Foryngelse er en viktig skogbruksoppgave. En del skogeiere sørger ikke for tilstrekkelig
skogplanting, poengterer landbrukssjefen.
Inngrep i skoger er regulert av Landbruks- og matdepartementets Forskrift om berekraftig
skogbruk (2006), som er skogbrukets miljøforskrift. Forskriften fastsetter at hogstavfall på
stier skal fjernes og hjulspor utbedres der de skaper nye bekker og hindringer for ferdselsårer.
Follo landbrukskontor mottar 5–10 henvendelser årlig fra publikum om skogmiljø. –Mange
henvendelser kommer rett og slett fordi det er hogd eller noen tror at hogstavfall skal "ryddes
bort" fra hogstfeltet, sier skogbrukssjefen. Han kanaliserer ofte henvendelsene til Viken Skog
og SB Skog mv. Landbrukskontoret er ute og befarer vedrørende 3–5 klager årlig.
–Vi hadde to saker i mai 2018 der vi inspiserte i felten: manglende rydding av stier i Ski, og
hjulspor etter hogst i Frogn. I sti-saken var skogeier innstilt på å rydde når skogbrannfaren
avtok. I hjulspor-saken innrømmet entreprenøren feil og lovet reparasjon. Skogbruksnæringen
tar stort sett de miljøhensyn som er pålagt, sier skogbrukssjefen.
Rødhyll er et fremmed treslag som sprer seg hurtig i norske skoger, ikke minst i Follo. Artsdatabankens fremmeartsliste klassifiserer rødhyll i høyeste risikokategori (svært høy risiko).12
–Kapping av rødhyll stimulerer til kraftigere vekst. Glyfosat-preparat (Roundup) er eneste
kjente rasjonelle metode for å bekjempe arten, opplyser skogbrukssjefen.

12

"Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold," opplyser Artsdatabanken.no.
Artsdatabanken er en etat under Klima- og miljødepartementet.
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Mesteparten av Skis (og Enebakks) skoger faller innenfor Oslomarka og er dermed underlagt
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven, 2009). Alle hogstmeldinger må her godkjennes av Follo landbrukskontor. Klima- og miljødepartementet har for
øvrig vernet ca. 3 % av Follos skoger (ca. 4 % i landet).
3.2.4.4 Uttalelser til plan- og byggesaker
"Det er rutine at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken
er avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller
gjelder det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. […] I 2017 har
kontoret gitt skriftlig uttalelse til 35 byggesaker og 5 plansaker", opplyser Årsmelding 2017
(s. 8).
Delingssaker skal behandles både etter jordlova og plan- og bygningsloven. Grunneier søker
sin kommune og forholder seg til byggesaksavdelingen. Der byggesaksbehandler ser at det er
NLF-område, sender kommunen saken til landbrukskontoret for uttalelse eller vedtak etter
jordlova. Rekkefølge i saksbehandlingen er fastsatt i rutinebeskrivelse. Landbrukskontorets
lovforvaltning skjer dermed i samspill med plan- og bygningsavdelinger i kommunene.
Søknader om bygging av driftsbygning og landbruksvei er unntatt fra jordlovsbehandling selv
om tiltaket berører dyrket eller dyrkbar mark, da slike tiltak kommer inn under begrepet jordbruksprodukson. Oppføring av driftsbygning krever imidlertid tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Når en gårdbruker søker kommunen om å sette opp en driftsbygning i et område
som i kommuneplanen er merket LNF-område (landbruk/natur/friluftsliv), skal det innhentes
uttalelse fra landbrukskontoret. Landbrukskontoret uttaler seg om det landbruksmessige
behovet for driftsbygningen og optimal plassering av den.
Oppføring av en driftsbygning på dyrket mark er ikke ønskelig, men av og til ikke til å unngå,
av hensyn til plassering på tunet og fordi dagens lastebiler trenger mer areal enn tidligere. –I
dialog med gårdbrukeren forsøker vi å vri plasseringen til dårligere arealer, som berggrunn
eller skogkant. Går ikke dette, tillater vi bygging av hele eller deler av driftsbygningen på
dyrket mark, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Bygging av boliger i LNF-område er langt mer strengt og krever dispensasjon fra reguleringsplanen. Bygging av en bolig nr. 2 (kårbolig) er innskjerpet av Landbruks- og matdepartementet; boligen må være nødvendig for landbruksdriften, noe som kan være tilfelle ved husdyrdrift. I praksis bygges ny bolig i dag kun som erstatning for bolig som rives.
Fradeling av eksisterende kårbolig er blitt lettere når den ligger unna tunet. For kårbolig som
ligger i tunområdet, avslår Follo landbrukskontor som regel søknad om fradeling, fordi
fradelingen ofte stykker opp tunet og forstyrrer landbruksdriften. –I første omgang er det
gjerne en sønn/datter som vil arve/kjøpe kårboligen, men vi legger til grunn at eiendommen i
fremtiden kan bli solgt, slik at fremmede folk kan bo rett ved lovebrua, sier rådgiver (lovforvaltning).
–Jordlova skal beskytte dyrket og dyrkbar jord, samt andre produktive arealer, som skogareal.
Hvis en gårdbruker søker om å fradele en uproduktiv fjelltomt inntil vei for boligbygging og
tiltaket ikke er til ulempe for landbruket, gir jordlova ikke grunnlag for å nekte fradeling.
Avslag må eventuelt gis med hjemmel i plan- og bygningsloven og kommuneplanen.
Follo distriktsrevisjon IKS:
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3.2.5

Saksbehandlingsrutiner

3.2.5.1 Sak-/arkivsystem – digitalisering
Sammen med Ås kommune tok Follo landbrukskontor i bruk sak-/arkivsystemet Public 360°
(fra Tieto) i 2013. –Det var noen innkjøringsproblemer, men det har gått seg til. P-360° er bra
når man har lært seg systemet, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Alle landbrukskontorets dokumenter siden 2013 er arkivert digitalt (elektronisk). "Papirarkiv
kan avvikles", står det i Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 6). Et gårdsarkiv med inntil
50 år gamle papirdokumenter vil i 2019 bli overført til depotarkivet i Ås kommune. Landbrukskontoret bruker i dag P-360° til all saksbehandling med søknader inn og informasjon ut.
Landbrukssjefen ble 14.3.2018 enig med Ås kommune om at landbrukskontoret integreres i
kommunens P-360° prodbase (database) i 1. kvartal 2019. Felles prodbase vil forenkle driften
av landbrukskontorets sak-/arkivsystem. Landbrukskontoret skal betale inntil 50 000 kr som
en engangsutgift for systemomleggingen i 2019.
Ås kommune iverksatte SvarUt i 2014 og tar i bruk SvarInn i 2018.13 Dette er en IT-løsning
som gir digital postgang gjennom Altinn eller Digipost. Dette medfører betydelig forenkling
for landbrukskontoret.
3.2.5.2 Fylkesmannens kontroll – lukking av avvik
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte 5.11.2015 kontroll av
tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor – med hovedvekt på
nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tilsynsrapporten (10.12.2015) fastslo tre avvik
og en merknad:
1. NMSK – mangelfull dokumentasjon på at det søkes om tilskudd: Landbruksdirektoratets søknadsskjema skal alltid brukes.
2. NMSK – manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak: Fylkesmannen kritiserte
Follo landbrukskontor for ufullstendig rapportering i Webskas, som er Landbruksdirektoratets IT-system for behandling av skogtilskudd og skogfond. Man ønsket flere
opplysninger om kontroll av ungskogpleie (avstandsregulering mv.).
3. NMSK – Landbrukskontoret sikrer ikke at alle søkere får vedtak i NMSK-saker:
Vedtak om tilskudd skal alltid dokumenteres med kvittering fra kommunens ITsystem, ikke bare Landbruksdirektoratets Webskas.
4. Produksjonstilskudd – oppfølging av avvik: "Landbrukskontoret må følge opp og
vurdere avkortning i tilskudd der avvik mellom søknad og faktiske forhold kan gi
grunnlag for feilutbetaling."
"Dersom tiltak gjennomføres slik dere har beskrevet i brev dat. 16.11.2015, anser vi at alle
avvik er lukket og at merknaden blir fulgt opp på en god måte," avslutter tilsynsrapporten.
Skogbrukssjefen kommenterer avvik nr. 1 og 3:

13

"KS FIKS Meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler. Kommuner og andre kan benytte KS FIKS. SvarUt benyttes for utgående post, mens SvarInn benyttes for innkommet post", står det på ks.no. KS er kommunesektorens organisasjon. Navnet var tidligere
Kommunenes Sentralforbund (KS); i dag er navnet bare KS.
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1. Landbruksdirektoratets skjema i 2015 var lite brukervennlig med felter hulter til bulter
som skulle fylles ut av ulike aktører. Mange skogbrukssjefer utarbeidet derfor egne
skjema. Follo landbrukskontor tok Landbruksdirektoratets skjema (LDIR-909) i bruk
fra januar 2016. Skjemaet er nå langt mer brukervennlig.
3. Landbrukskontoret startet i januar 2016 med å sende kvitteringer ved utbetaling av
skogtilskudd og skogfond til absolutt alle – per e-post for brukere som har oppgitt
dette og med papirpost til resten. NMSK- og skogfondvedtak journalføres i kommunens sak-/arkivsystem, det vil si at vedtakene dobbeltregistreres i Webskas og P-360°.
3.2.5.3 Ansattes kompetanse
Landbrukssjefen er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Han
arbeidet i landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til utgangen av 2009,
senest som landbruksdirektør (avdelingsdirektør for landbruksavdelingen).
Ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning: Fem ansatte har mastergrad; den
sjette har bachelorgrad. Landbrukskontoret har ikke en kompetanseplan, men ansatte drar på
årlige kurs (skogkurs etc.) og konferanser (fellessamlinger hos fylkesmannens landbruksavdeling mv.).
De seks ansatte er gjennomsnittlig 54 år gamle og har vært ansatt gjennomsnittlig 19 år. To av
seks ansatte er kvinner.
–De fleste ansatte ved Follo landbrukskontor har jobbet her i mange år og kjenner Follos
landbruk ut og inn. Omfattende saker drøftes på mandagsmøter. Erfarne medarbeidere belyser
saken med driftsenhetens historikk. Det tar tid å bli god på landbruksjuss; man bør ha vært
gjennom noen saker. Som sist ansatt (2016) opplever jeg landbrukskontoret som et velfungerende team med mye kollegaveiledning, sier rådgiver (naturforvaltning).
Ansatte har god forståelse av forvaltningslovens etikk, som likebehandling. –Juridiske spørsmål må vi i stor grad finne ut av selv, men jurister i Ås og de andre kommunene bistår av og
til, sier skogbrukssjefen.
–Landbruksdirektoratets regelverk er omfattende og litt rigid. Med de ansattes erfaring og
kompetanse har Follo landbrukskontor likevel meget god kontroll på regelanvendelsen,
inkludert tilskuddsforvaltningen. Kontoret har ingen utfordringer på saksområder som vi
kjenner til, uttaler underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling til revisor.
3.2.5.4 Rutinebeskrivelser
Landbrukskontoret oppdaterte alle sine rutinebeskrivelser og utarbeidet noen nye i 2017.
Kontoret har i dag 24 rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelsene er arkivert på fellesområde på
server, slik at de er tilgjengelig for alle medarbeidere. Landbrukssjefen vil i 2018 gjennomgå
alle rutinebeskrivelsene og gjøre enkelte oppdateringer, samt datere og signere dem.
Rutinebeskrivelser sprer kompetansen i teamet. –Rutinebeskrivelser er viktig for å få jobben
gjort når medarbeidere har fravær. F.eks. har vi en rutinebeskrivelse for å utstede produsentnummer i Landbruksregisteret til nye gårdbrukere. Fra tid til annen får vi telefon fra gårdbrukere som står i kornmølla for å levere korn, men som mangler produsentnummer. Dersom
landbruksveilederen er på ferie, er det kritisk, men med rutinebeskrivelsen klarer medarbeidere å registrere produsentnummer, forteller landbrukssjefen.
Follo distriktsrevisjon IKS:
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Et annet eksempel er autorisasjonsbevis for bruk av sprøytemidler (sprøytesertifikat): –Landbrukskontoret skriver ut bevisene fra Mattilsynet, noe som tar ca. fire uker, men ved akutt
behov kan landbrukskontoret gi midlertidig bevis for to måneder. Når jeg har ferie, kan
medarbeidere se i rutinebeskrivelsen hvordan det gjøres, forteller landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Rådgiver (naturforvaltning) savnet retningslinjer for skogsveier tilpasset lokale forhold.
Landbrukskontoret utarbeidet retningslinjer, og kommunenes hovedutvalg vedtok dem.
Retningslinjene fastsetter hvilken dokumentasjon som skal medfølge søknaden og hva som
skal behandles politisk.
Landbrukssjefen har laget en mal for rutinebeskrivelser. –Utfordringen er løpende tilføyelser
til rutiner. Om sommeren har vi mer tid til å gå gjennom tekster. En årlig oppdatering av alle
rutinebeskrivelser kan være en god rutine, sier rådgiver (naturforvaltning).
Landbrukskontoret vedtar store tilskuddsbeløp og behandler saker som kan ha stor økonomisk
betydning for søkeren, som fradeling av eiendom. –Nåværende landbrukssjef, som tiltrådte i
2013, har et tydelig fokus på vår rolle som offentlig forvaltning, sier skogbrukssjefen.
3.2.5.5 Likebehandling – habilitet
Den tidligere kombinasjonen av rådgivning og forvaltning ved landets landbrukskontorer
kunne skape habilitetsutfordringer. Med oppgaveendringen på 2000-tallet ble det løsere bånd
mellom landbrukskontor og gårdbrukere. Landbrukskontorene kunne tidligere fremstå som
landbrukets redskap; nå ble det tydeligere at de er kommunenes redskap.
–Intensjonen med interkommunalt landbrukskontor var å spare penger, men en gunstig
bieffekt er avstand til brukerne og likebehandling, sier landbrukssjefen. –Landbrukskontoret
er i dag bevisst sin rolle som forvaltningsmyndighet og har høyt fokus på likebehandling.
Hvem som mottar hva i statstilskudd, er offentlig tilgjengelig. –Politikere og allmenhet kan få
innsyn i vår saksbehandling. Kameraderi med søker ville ha blitt oppdaget. Det er en fordel
for tilliten til vår habilitet at ingen av oss er bønder, sier rådgiver (naturforvaltning). Ingen av
dagens ansatte ved Follo landbrukskontor har landbrukseiendom i Follo eller nær slekt som er
engasjert i landbruk i Follo.
–Jeg har hatt tre sjefer siden 2001, og ingen av dem har hatt gårdsbruk i Follo; én var riktignok bror av en gårdbruker. Hvis jeg føler at jeg har for nært kjennskap til en som søker
produksjonstilskudd, kan jeg be en kollega behandle søknaden, men det har aldri skjedd.
Inhabilitet har ikke vært noe problem ved Follo landbrukskontor siden 2001, og trolig heller
ikke i 1990-årene, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).
–Personlig integritet har vi hatt hele tiden, presiserer landbruksveileder (hydroteknikk), som
har arbeidet ved Follo landbrukskontor siden 1992. –Jeg har aldri opplevd å få tilbud om en
fordel for å ordne et vedtak, poengterer rådgiver (lovforvaltning).
3.2.5.6 Klagebehandling
Lovsaker
Hvis grunneier klager på Follo landbrukskontors vedtak, behandler landbrukskontoret saken
på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, går klagen videre til fylkesmannens landbruksavdeFollo distriktsrevisjon IKS:
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ling. Ski kommune vil først ha klagesaker til politisk behandling i utvalg for teknikk og miljø
før de går til fylkesmannen; for de andre kommunene sendes klager rett til fylkesmannen.
De siste 3,5 år har fylkesmannen behandlet følgende klager i lovsaker fra Follo:
KLAGER FRA GÅRDBRUKERE I FOLLO – FYLKESMANNENS BEHANDLING
Klager på enkeltHerav medhold for
2015
2016
2017
2018
2015–18
vedtak i lovsaker
Follo landbrukskontor
1. halvår
(antall)
Sum
Jordlova
2
3
5
0
10
7 (70 %)
Konsesjonsloven
1
0
0
0
1
0 (0 %)
Skogbruksloven
0
0
1
0
1
0 (0 %)
Sum
3
3
6
0
12
7 (58 %)
Kilde: Follo landbrukskontor.
Grunnlaget er ca. 70 enkeltvedtak per år etter jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov, hvorav ca. 30 vedtak om
deling og omdisponering etter jordlova, ca. 20 vedtak om konsesjon for erverv av landbrukseiendom, ca. 10
vedtak om hogst innenfor Marka etter skogbruksloven og ca. 10 vedtak om landbruksveier.

Tilskuddssaker
–Follo landbrukskontor mottar svært få klager på tilskuddsvedtak, selv om søkerne har klageadgang og opplyses om det. Dette skyldes at regelverket er klart og at søkerne innretter seg
etter det, opplyser landbrukssjefen. Han har gjennomgått saksbehandlingen av tre tilskuddsordninger i treårsperioden 2015–2017:
 Produksjonstilskudd (PT): Follo landbrukskontor mottar ca. 350 PT-søknader per år,
det vil si vel 1 050 søknader i treårsperioden. For 13 søknader ble tilskuddet avkortet
på grunn av manglende gjødselplan eller plantevernjournal, noe regelverket krever; én
av disse ble påklaget, men ikke tatt til følge. Fire søkte om dispensasjon fra søknadsfrist, hvorav tre ble avslått og én innvilget av fylkesmannen. 15 søknader kom på
feilliste av ulike grunner (feil i søknad, feil av landbrukskontoret, feil oppføring i
registre etc.), noe som førte til forsinket utbetaling.
 Regionalt miljøprogram (RMP): Follo landbrukskontor mottar ca. 180 RMPsøknader per år. RMP-tilskudd krever en grundig saksbehandling der mange søknader
blir rettet i henhold til regelverket, som er noe komplisert. Landbrukskontorets
justeringer og rettelser blir i all hovedsak godtatt av søker. Landbrukskontoret mottok
to klager i treårsperioden, som ble avslått.
 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering: Follo landbrukskontor mottar ca. 25 SMIL-søknader per år, samt 10 søknader om drenering som er en beslektet
tilskuddsordning. Tilskudd til SMIL og drenering diskuteres i forkant med gårdbruker
og eventuelt planlegger. Én søknad i 2016 ble avslått; dette ble ikke påklaget.
–Vi kunne ha avslått alle søknader med feil, deretter mottatt klage og laget klagesak, men dét
ville være en firkantet forvaltning som ingen er tjent med, sier landbrukssjefen. –Men vi
godtar ikke alle søknader som kommer fra brukerne. Vi etterlyser manglende opplysninger,
retter feil og foretar en grundig saksbehandling.
3.2.5.7 Service til gårdbrukerne
Follo landbrukskontor har åpningstid mandag–fredag kl. 8.00–15.30. Gårdbrukere kan stikke
innom spontant og snakke med saksbehandler; ofte får de hjelp med én gang. –Gårdbrukerne
er nok fornøyd med denne servicen. De har som regel en annen jobb på dagtid, så de kommer
ikke i utrengsmål. Alt foregår dessuten digitalt nå, sier landbruksveileder (produksjonstilsk.).
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–Våre ansatte står på og holder fristene. Byggesaksbehandling kan ta ett år i noen kommuner;
landbrukskontoret bruker én måned eller unntaksvis to måneder hvis vi må innhente flere
opplysninger (sjekke fornminner el.l.). Jeg ser i grunnen ikke at landbrukskontoret kan bli mer
effektivt, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver kjenner Follo landbrukskontor bl.a. fra vannmiljøsamarbeidet (PURA). –I et aktivt jordbruksområde er det viktig å ha et aktivt landbrukskontor. Mitt inntrykk er at Follo landbrukskontors ansatte er faglig oppegående og tar tak i
ting kjapt. De holdt f.eks. et informasjonsmøte om tørken i sommer. Sett fra mitt ståsted er det
bare positivt å si om Follo landbrukskontor. Gårdbrukerne er godt fornøyd etter det jeg hører,
sier NLR-rådgiveren.
3.2.5.8 Brukertilfredshet
Revisors spørreundersøkelse (Questback) inneholdt en del med gårdbrukerrelaterte spørsmål.
Respondentene gir følgende snittskår her:

Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback), utsendt 21.8.2018. 30 mottakere, hvorav 24 svarte (80 %).
Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 Særdeles godt), samt "Vet ikke".
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Til disse spørsmålene ga respondenter to kommentarer:
 "Jeg får alltid god hjelp på landbrukskontoret. De gir alltid god informasjon om
gjeldende regelverk og er alltid hjelpsomme og imøtekommende. Tilskuddssøknader
og andre søknader behandles raskt."
 "Kjenner lite til interne forhold og saksbehandling på kontoret. Inntrykket mitt er
imidlertid at det er god kvalitet på saksbehandlingen og jeg er ikke kjent med at det
foreligger klager eller misnøye med kontoret."

3.3 Vurdering
Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28
a flg. sier (s. 26) at "avtalene som inngås er bilaterale mellom den enkelte deltakerkommune
og vertskommunen, i motsetning til vertskommune med nemnd der avtalen er felles for alle
deltakerne. Det betyr at det må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og vertskommunen. Disse kan være likelydende" (s. 26). Follo landbrukskontors samarbeidskommuner har likevel valgt å inngå en felles avtale. Revisor antar at dette ikke er noen stor
feil. En felles avtale er i hvert fall oversiktlig.
De seks ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning og årelang erfaring fra landbruksforvaltning. Med sin erfaring som fylkesmannens landbruksdirektør til 2009 har landbrukssjefen utvilsomt tilført Follo landbrukskontor verdifull kompetanse.
Follo landbrukskontors saksbehandlingsrutiner er betydelig utviklet de siste fem årene:
1. I 2013 tok Follo landbrukskontor, sammen med Ås kommune, i bruk sak-/arkivsystemet Public 360°. Alle dokumenter etter den tid arkiveres digitalt.
2. I 2016 lukket landbrukskontoret avvikene som fylkesmannens forvaltningskontroll
påviste i november 2015.
3. Fra 2016 er kontrollaktiviteten etter vedtak om tilskudd til jordbruk og skogbruk
betydelig økt.
4. I 2018 har landbrukskontoret fått på plass rutinebeskrivelser for det aller meste.
Follo landbrukskontor har i 2017–2018 utarbeidet 24 rutinebeskrivelser. Revisor finner dem
gjennomarbeidet og velskrevne. Noen betegnes "rutine" og andre "rutinebeskrivelse", men
dette er mindre vesentlig.14 Av og til er det uklart om en rutinebeskrivelse er ferdig og godkjent. Årlig oppdatering av rutinebeskrivelser, f.eks. hver sommer, kan være hensiktsmessig.
Follo landbrukskontor har 37,5 timers åpningstid per uke. Gårdbrukere kan gå innom og få
hjelp med én gang. Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i
lovsaker. I tilskuddssaker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor fremstår som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og høy service. Brukerundersøkelser
vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste brukerundersøkelse ble utført i 2013.
I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 (av 6),
det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til landbrukskontorets
kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at kontoret i høy grad
behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare skår 4,3 for kontorets

14

Rutine vil si "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Man kan ha en god rutine/praksis uten å ha det
nedskrevet. Og rutinebeskrivelser stemmer ikke alltid med etablert praksis.
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effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. Et par forbedringspunkter
er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6).
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte i november 2015 kontroll av
tilskuddsforvaltningen på Follo landbrukskontor med hovedvekt på nærings- og miljøtiltak i
skogbruket. Tilsynsrapporten fastslo tre avvik og en merknad. Tre år senere er fylkesmannens
landbruksavdeling langt mer positiv: –Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt landbrukskontor, uttaler underdirektør til revisor.

3.4 Konklusjon
Etablering av interkommunalt landbrukskontor i 1994 og overføring av landbruksrådgivning
til andre aktører på 2000-tallet ga en distanse til brukerne som bidro til likebehandling og
habilitet. Kontorets saksbehandlingsrutiner er utviklet de siste fem årene – med digitale
dokumenter, lukking av avvik påpekt av fylkesmannen, økt kontroll av tilskudd, og utarbeiding av rutinebeskrivelser. Ansatte ved Follo landbrukskontor fremstår med høy bevissthet
om rollen som forvaltningsmyndighet.
Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene ble fastsatt i Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid (2014). Samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets
rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNFområde fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens plan- og
byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra Follo landbrukskontor. Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter ved landbrukskontorets saksbehandling for deltakerkommunene.
Landbrukskontoret har i lovsaker en saksbehandlingstid på normalt én måned. I tilskuddssaker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt tre–fire klager i
året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av klagene.
Follo landbrukskontors forvaltning synes godt forankret i det nasjonale regelverket og i
samsvar med god forvaltningsskikk. Saksbehandlingen holder høy kvalitet. Landbrukskontoret yter meget gode tjenester til gårdbrukerne. Follo landbrukskontor er et veldrevet
regionalt landbrukskontor.
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4

IVARETAKELSE AV DELTAKERKOMMUNENES INTERESSER

Problemstilling nr. 2: Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte
deltakerkommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen
og driften ivaretatt?

4.1 Revisjonskriterier
 Follo landbrukskontor skal fungere som et kompetansesenter for deltakerkommunene,
som skal ha nytte av landbrukskontorets innspill til kommuneplaner mv.
 Follo landbrukskontor skal informere godt om sin saksbehandling og drift.
 Folkevalgte skal ha mulighet for innsyn og kontroll med Follo landbrukskontors saksbehandling og drift. Prinsipielle saker skal fremmes for politiske organer i deltakerkommunene.
Det heter følgende i kommuneloven § 1: "Formålet med denne lov er å legge forholdene til
rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og
effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen
av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til
rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard."

4.2 Datagrunnlag
4.2.1

Arealforvaltning

4.2.1.1 Kommuneplanlegging
"Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale
vannmiljøplaner m.m. […] Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i
samarbeidskommunene", opplyser nettsidene.
Årsmelding 2017 opplyser (s. 8): "Landbrukskontoret har deltatt i kommuneplanprosesser i 4
kommuner i 2017, Ski/Oppegård (Nordre Follo), Frogn, Nesodden og Vestby. Vi har deltatt
på møter der det er gitt muntlige innspill og kontoret har i tillegg gitt skriftlige innspill."
Kommunene har i kommuneplaner og områdereguleringsplaner nedfelt noe ulikt syn på spredt
boligbygging:
 Ski og Vestby har i flere tiår vært meget restriktive; boligbygging skal foregå på
definerte boligfelt.
 Frogn har åpnet for spredt boligbygging i nordre del av kommunen.
 Ås har tillatt spredt boligbygging, men det er innstrammet i siste kommuneplan.
 Nesodden har tillatt noe spredt boligbygging, men strammer nå inn.
Kommunene retter seg i hovedsak etter Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (2015), som legger stor vekt på fortetning og utbygging i nærheten av
kollektivknutepunkter, især jernbanestasjoner.
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–Follo landbrukskontors viktigste rolle i arealforvaltning er at vi deltar i kommuneplanprosessene. Vi trekkes nå inn i kommuneplanarbeidet mer enn for et par år siden. Men å følge med
på seks kommuners planprosesser, kan være krevende. Dette er store prosesser med mange
aktører der det kan være vanskelig å komme til orde. Landbrukskontoret har enkelte ganger
mottatt områdereguleringsplaner først når de sendes ut på offentlig ettersyn, noe som er for
sent, sier landbrukssjefen. Han minner jevnlig kommunene om at landbrukskontoret har en
rolle i kommuneplanarbeidet.
Skogbrukssjefen supplerer: –Mitt inntrykk er at kommunene opplever Follo landbrukskontor
som sitt kompetansesenter for jord- og skogbruk, men det er litt opp til kommunene å bruke
oss. Follo landbrukskontor har mye kontakt med en del ansatte i deltakerkommunene.
–Ulempen med et interkommunalt kontor er at man havner litt på utsiden av kommunene. Vi
må jobbe aktivt med relasjoner og nettverk med de seks kommunene. Det gjelder å bli kjent
med ansatte. Ved personellutskifting i plan- og byggesaksavdelingene kan kommunikasjonen
svikte. Enkelte kommuner har i 2018 invitert landbrukskontoret så mye at vi ikke rekker å
delta på alt, sier rådgiver (naturforvaltning).
Landbruksveileder (hydroteknikk) har samarbeidet med kommunenes geodata-avdelinger om
utarbeiding av landbrukskart og oppdatering av kommunenes kartbaser i LNF-områder.
–Ved siden av å forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene i jordbruk og skogbruk, skal
landbrukskontorene gi innspill til kommunenes arealplaner. Også på planområdet er vårt
inntrykk at Follo landbrukskontor gjør en god jobb, sier underdirektør i fylkesmannens
landbruksavdeling.
4.2.1.2 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
"I sum er det omdisponert 204 dekar dyrka og dyrkbar jord i Follo i 2017. I følge Kostratall
(noe underrapportering er registrert) er det i perioden 2010 til 2017 omdisponert 737 dekar
dyrka jord og 785 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved regulering etter plan- og
bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven", sier Årsmelding 2017 (s. 8).
Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk inneholder statistikken Kommunal forvaltning av
landbruksarealer, som gir oversikt over søknader om omdisponering av dyrket eller dyrkbar
jord i de seks Follo-kommunene:
 2016: Seks søknader om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord kom inn, hvorav fire
ble avslått. To søknader ble innvilget – én i Ås og én i Oppegård.
 2017: To søknader kom inn, som begge ble avslått. Intet landbruksareal ble omdisponert i 2017.
Nasjonal jordvernpolitikk ble innstrammet rundt 2005. –Follo landbrukskontor følger jordlova. I områder der arealformålet er landbruk, blir det som regel avslag på søknader om
omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Svært lite areal omdisponeres etter jordlova i Follo.
Omdisponering skjer hovedsakelig i kommuneplaner og områdereguleringsplaner. Follo landbrukskontor gir innspill, men har som regel liten innflytelse på omregulering. Når kommuneplan/områdereguleringsplan først har omdisponert dyrket areal til utbygging av samferdsel,
næring eller bolig, gjelder ikke jordlova (jf. § 2), påpeker rådgiver (lovforvaltning).
Follo landbrukskontor har hatt liten innvirkning på vedtak om to store omdisponeringer av
Follo distriktsrevisjon IKS:
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dyrket jord i Follo:
 IKEA: Vestby kommunestyre omregulerte i 2016 Delijordet fra arealformål NLF til
forretninger. IKEA har fått byggetillatelse til oppføring av varehus, forutsatt jordflytting til arealer som i dag ikke er dyrkbare.
 E18: Statens vegvesen skal bygge ny E18 gjennom Follo. "Rundt 400 mål med dyrket
mark ligger i veien for den nye, firefelts motorveien fra Østfold til Vinterbro",
opplyser Østlandets Blad (30.8.2018). Også her planlegges jordflytting – av Samferdselsdepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet.
Follo landbrukskontor har deltatt aktivt i planleggingsfasen av disse omdisponeringene, for å
sikre best mulige landbruksfaglige løsninger.
4.2.2

Natur- og miljøforvaltning

4.2.2.1 Vannområdearbeid
"Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvaliteten i Vansjø–Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i Temagruppe landbruk i dette vannområdet. Det var 3 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2017, hvor Follo
landbrukskontor var arrangør av et av møtene. Det ble arrangert felles temagruppemøte for
vannområdene Morsa og PURA i Son 31. mai. Hovedtema var bekker, vann, vassdrag med
vegetasjon og kantsoner. I 2017 har 10 foretak og til sammen 44 eiendommer fått besøk av
miljørådgiver med rådgivning om jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske
tiltak. Landbrukskontoret har avtale med en miljøplanlegger som har laget 21 miljøplaner i
Morsa i 2017. Av disse er 6 planer utført", opplyser Årsmelding 2017 (s. 10).
Videre står det om vannområde PURA, som omfatter Gjersjøen, Årungen og Bunnefjorden:
"Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder Temagruppe landbruk. Det var 3 møter i
temagruppe landbruk i 2017. Landbrukskontoret har gjennomført registrering og planlegging
av miljøplaner på samtlige landbrukseiendommer som ønsket dette i vannområdet. 197 landbrukseiendommer er miljøregistrert og 63 planer for hydrotekniske tiltak er utarbeidet av vår
miljøplanlegger. Av disse er 50 planer blitt utført."
Kommunene har gått sammen om å ansette to vannområdeledere.15 Follo landbrukskontor
samarbeider med disse. Landbrukssjefen leder PURAs temagruppe landbruk. Begge vannområder har handlingsplan for landbruk. Gårdbrukerne oppfordres til å unngå høstpløying,
som gir næringsavrenning til vassdragene. Landbrukskontoret har arrangert og deltatt på
mange fagmøter sammen med bondelag om dette.
–Vannmåling i Vansjø dokumenterer klar bedring i vannkvaliteten, påpeker landbruksveileder
(hydroteknikk), som sitter i temagrupper landbruk for Morsa og PURA.
4.2.3

Folkevalgtes innsyn og kontroll

4.2.3.1 Informasjon fra Follo landbrukskontor
Samarbeidet med deltakerkommunene avhenger av at disse kjenner til Follo landbrukskontor.
Landbrukskontorets viktigste styringsdokumenter er:

15

Interkommunale vannmiljøsamarbeid i Norge kom på slutten av 1990-tallet. EUs vanndirektiv (2007) ble
inkludert i Forskrift om vannforsyning og drikkevann i 2016.
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Tertialrapporter etter 1. og 2. tertial.
Årsmelding 2017 (17 sider) med regnskapsoversikt.
Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021 (åtte sider).
Virksomhetsplan 2018 (fire sider).

Dokumentene er inndelt i seks arbeidsområder:
1. Økonomiske virkemidler – tilskuddsforvaltning – kontroll.
2. Juridiske virkemidler – lovforvaltning.
3. Arealforvaltning.
4. Miljøforvaltning.
5. Næringsutvikling.
6. Økonomi og organisasjon.
Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak,
utviklingsoppgave og resultatindikatorer.
–Styringsdokumentene finnes på Follolandbruk.no. Jeg har også anmodet koordinerende
utvalg om at årsmelding og delegerte vedtak legges frem for hovedutvalgene til orientering,
sier landbrukssjefen.
Koordinerende utvalg avholder møter hvert tertial. Landbrukssjefen forbereder saker og deltar
som sekretær.
Follo landbrukskontor kommuniserer også muntlig med kommunene:
 Landbrukssjefen holdt i 2015–2017 fire presentasjoner om kommunenes landbruksoppgaver og landbrukskontorets virksomhet for hovedutvalg i Ås, Ski, Frogn og
Oppegård kommuner. Han holdt en presentasjon for Frogn kommunestyre i 2016, som
er det eneste kommunestyret som har forespurt ham. Han orienterte om landbrukskontorets virksomhet på kontrollutvalgenes fellesmøte i 2016.
 I forbindelse med konkrete saker har landbrukssjefen stilt opp i hovedutvalg for
teknikk og miljø i Ås kommune og utvalg for teknikk og miljø i Ski kommune. –Jeg
stiller gjerne i hovedutvalgsmøter litt oftere, sier landbrukssjefen.
 Landbrukskontorets ansatte har løpende kontakt med kommuneadministrasjonene, i
første rekke virksomheter for plan, miljø, geodata og byggesak, samt kommunalteknikk. Landbrukskontoret deltar i kvartalsvise møter i nettverk for miljørådgivere.
Landbrukssjefen vil presentere landbrukskontorets oppgaver i forum for byggesaksbehandlere i november.
Follo landbrukskontor fikk nye internettsider i 2017 (Follolandbruk.no). Her opplyses at
"Landbrukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som
gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Nettsidene er inndelt i seks faner:
 Om Follo landbrukskontor – her finner man: Kontakt oss, Postlister, Kommunesamarbeid, Arbeidsoppgaver og Dokumenter.
 Jordbruk: Under Søk om tilskudd/Produksjons- og avløsertilskudd, finner man
eksempelvis tabellen "Når skal jeg søke om hva i 2018?"
 Skogbruk.
 Eiendom og næringsutvikling: Her finner man nettartikkelen "Næringsutvikling i landbruket". –Her kommer mer fokus på gründervirksomhet, opplyser rådgiver (lovforv.).
 Natur og vilt.
Follo distriktsrevisjon IKS:
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Kart.

Nettsidene retter seg i stor grad til gårdbrukere. Her ligger 40 nettartikler og et stort antall
arkiverte dokumenter med god søkefunksjon, samt mange lenker til eksterne sider.
–Landbrukssjefen har de siste par årene forbedret rapporteringen med bedre struktur og
sammenheng mellom dokumentene, samt bedre internettsider, oppsummerer skogbrukssjefen.
4.2.3.2 Folkevalgtes innsyn i saker
Vedtak etter jordlov og konsesjonslov legges etter hvert tertial ut på nettsidene (Om Follo
landbrukskontor/Dokumenter). "Delegerte vedtak fra landbrukssjefen 1. tertial 2018" (tre
sider) viser vedtakene fordelt på kommunene. Folkevalgte, innbyggere og journalister kan få
tilsendt hele saken om de ønsker det.
Ukentlige postlister produseres i P-360° og publiseres på Follolandbruk.no (Om Follo landbrukskontor/Postlister). Postliste uke 39 (ti sider) viser inn- og utgående dokumenter. Interesserte kan kontakte landbrukskontoret og få digital tilgang til dokumenter. Personlige opplysninger, som familierelasjoner, legeerklæring og kontoopplysninger, holdes tilbake (sladdes
eller hele dokumentet unntas offentlighet).
–Allmenhetens innsynsrett følger av offentlighetsloven. Folkevalgte, innbyggere og journalister får se alle dokumenter som de ber om å få se; det er ikke vanskelig. Men vi mottar i grunnen få innsynsbegjæringer. Flest innsynsbegjæringer får vi på skogsarbeid. Naturvernforbundet i Oslo/Akershus får innsyn i alle hogstmeldinger i Marka, opplyser landbrukssjefen.
Allmenheten gis innsyn også på andre måter. Rådgiver (naturforvaltning) nevner en
landbruksveisak i Ås: –Skogsveien kommer i et turområde, der skogeier i samarbeid med Ås
turlag har lagt om stien. I slike saker sendes nabovarsel til naboer, men ikke til alle innbyggere som kan være turgåere. En orienteringssak fremmes for Ås kommunes hovedutvalg for
teknikk og miljø i september.
4.2.3.3 Folkevalgtes kontroll
Handlingsprogram og budsjett 2019 angir (s. 1) Follo landbrukskontors hovedmål: "Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo.
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en
effektiv og faglig god måte."
Follo landbrukskontor hadde tidligere et målkart basert på Ås kommunes målstyringssystem.
–I 2017 utarbeidet vi i samråd med koordinerende utvalg et nytt resultatrapporteringssystem
med nye målformuleringer, som stemmer mer med landbrukskontorets arbeidsfelt. Dette har
vi brukt i Årsmelding 2017 og handlingsprogrammene for 2018 og 2019, sier landbrukssjefen.
Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) skal legges frem til politisk behandling i
deltakerkommunene. Landbrukssakene er gjerne lagt til hovedutvalg for plan, teknikk og
miljø el.l., og de kan gå videre til formannskap og kommunestyre. Landbrukssjefen vurderer i
samråd med rådmennene hvilke saker som er kurante og hvilke som er prinsipielle.
En ukurant sak er eksempelvis et aksjeselskaps søknad om erverv av en landbrukseiendom i
Vestby med dispensasjon fra boplikten. Landbrukssjefen var saksbehandler for konsesjonsFollo distriktsrevisjon IKS:
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saken, og rådmannen i Vestby kommune fremmet saken for formannskapet i september.
–De aller fleste saker anses som kurante. Saker til politisk behandling forekommer meget
sjelden – om lag én gang årlig per deltakerkommune, opplyser landbrukssjefen. Han har
denne fireårsperioden ennå ikke hatt saker i alle kommunestyrer. –Fra 2018 legger vi også alle
større landbruksveisaker frem til politisk behandling, noe vi har avklart med koordinerende
utvalg.
Revisors spørreundersøkelse inneholdt en del med kommunerelaterte spørsmål. Respondentene gir følgende snittskår her:

Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6
Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar.

Til disse spørsmålene gir respondenter fire kommentarer:
 "Ref. spørsmål 3. Saksbehandling skjer delegert. Folkevalgte har ikke annet innsyn
eller 'kontroll' her enn det de har for annen saksbehandling som skjer på delegert
myndighet. Alle saker er imidlertid offentlige, og folkevalgte har som alle andre rett til
innsyn. I fbm. tertial- og årsmelding rapporteres det også på vedtak slik at folkevalgte
har oversikt over saker som behandles, og ev. kan gi tilbakemelding dersom de ønsker
flere saker behandlet politisk (dvs. har mulighet til å vurdere landbrukskontorets
vurdering av om saker er kurante eller ikke). Landbrukskontoret har også i noen grad
dialog med rådmann/administrasjon i deltagerkommunene om slik vurdering – i
forkant av behandling og som del av vurdering av om saker er kurante eller ikke."
 "Av den lille erfaringen jeg har med dette, virker det som kommunen ikke bruker
landbrukskontoret nok. De burde bruke det mer aktivt i saksbehandling og i utredFollo distriktsrevisjon IKS:
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ninger. Virker som de ikke tenker på at de sitter på mye viktig kompetanse."
"Folkevalgte har lite med driften av kontoret, det er landbrukssjefens ansvar."
"Generelt godt samarbeid med leder og god dialog på overordnet nivå."

4.3 Vurdering
Follo landbrukskontor har i 2018 tre hoveddokumenter: Årsmelding 2017, Handlingsprogram
2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021 og Virksomhetsplan 2018. Alle tre dokumenter
er velskrevne. Revisor anbefaler imidlertid at dokumenter gis titler som er referérbare. Landbrukssjefen vil forenkle handlingsprogrammets tittel til: Handlingsprogram og budsjett 2019.
Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på resultatstyring (tidligere kalt målstyring). Et nytt system for resultatrapportering for Follo landbrukskontor kom på plass i
2017. Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak,
utviklingsoppgave og resultatindikatorer.
Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der respondentene
gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 5,1) får landbrukssjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at kommunen viderefører
landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for samarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets innspill til kommuneplanlegging og
byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret (3,9).
Follo landbrukskontor er et godt og tilgjengelig kompetansesenter for deltakerkommunene
(skår 4,7), men samarbeidet er et forbedringsområde. Dette er ofte tilfellet for interkommunale virksomheter, som følge av at de er organisert utenfor ordinær kommuneadministrasjon.

4.4 Konklusjon
Follo landbrukskontors Årsmelding 2017, Virksomhetsplan 2018 og Handlingsprogram og
budsjett 2019 er informative dokumenter. Et nytt system for resultatrapportering for Follo
landbrukskontor kom på plass i 2017. Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på
resultatstyring.
Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i deltakerkommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til politisk behandling har forekommet om lag én gang årlig per deltakerkommune. Fra 2018 legges alle større
landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene.
Revisors spørreundersøkelse viser at landbrukssjefens ledelse av landbrukskontoret anses som
meget god, og det er meget sannsynlig at kommunene viderefører landbrukssamarbeidet
fremover. Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av
landbrukskontoret. Med plassering utenfor ordinær kommuneadministrasjon er samarbeid
med deltakerkommunene en kontinuerlig utfordring. Landbrukssjefen er opptatt av å være "på
tilbudssiden" med informasjon.
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5

EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FELLES LANDBRUKSKONTOR

Problemstilling nr. 3: I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i
Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen
administrasjon?

5.1 Revisjonskriterier



Follo landbrukskontors personellbruk (årsverk) skal være lavere enn før det interkommunale samarbeidet startet.
Driftsutgiftene skal være på nivå med eller lavere enn i sammenliknbare kommuner og
lavere enn i kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.

Kommunelovens formål (§ 1) er "å legge forholdene til rette for … en rasjonell og effektiv
forvaltning av de kommunale… fellesinteresser".
Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Målet for kontoret er å være et effektivt og
faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne".

5.2 Datagrunnlag
5.2.1

Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor

5.2.1.1 Historisk utvikling
Staten ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus overtok 1.1.1981 de kommunale landbrukskontorene. Seks Follo-kommuners landbrukskontorer ble etter hvert sammenslått til ett statlig
regionalt landbrukskontor med tilsammen 12,2 årsverk. Det regionale landbrukskontoret ble
1.1.1994 igjen overført til kommunene.
Landbrukskontoret ble gradvis nedbemannet. I 2012 gikk personellet ned fra syv til seks
stillinger, som i dag. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ett årsverk per deltakerkommune.
–Et felles landbrukskontor kan ha flere ansatte og spesialiserte medarbeidere, noe som gir
bedre faglighet og større effektivitet. Interkommunalt landbrukskontor har fordeler når det
gjelder både kompetanse og kapasitet, påpeker landbrukssjefen.
–Follo landbrukskontor er en robust organisasjon som takler oppgavesvingninger. Dette
kommer godt med ved behandlingen av 180 avlingsskader høsten 2018, sier rådgiver (lovforvaltning).
I Akershus har man regionale landbrukskontorer i Follo, Nedre Romerike (Lørenskog,
Rælingen, Skedsmo og Nittedal, samt Oslo) og Øvre Romerike (Ullensaker og Gjerdrum).
Fylkesmannens landbruksavdelings underdirektør kommenterer: –Utfordringen i kommunal
landbruksforvaltning er at kommunene skal forvalte et stort antall statlige støtteordninger.
Også i Akershus finnes kommuner med eget landbrukskontor med én ansatt, som må beherske
regelverket på en lang rekke områder. Over slike små landbrukskontorer er det ofte en virksomhetsleder som ikke har landbruksfaglig bakgrunn. Kontoret er sårbart for endringer i
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personell og oppgaver. Og faren for inhabilitet er noe større, som følge av nærhet i bygdesamfunn og liten mulighet for medarbeidere til å overta saker. Interkommunalt samarbeid om
regionkontor er en klar fordel etter landbruksavdelingens mening, uttaler underdirektøren. –Et
minus ved regionale landbrukskontorer kan være at landbruket står noe utenfor kommunens
øvrige arbeid med næringsutvikling.
–Interkommunale løsninger har tvunget seg frem i landbruksforvaltning som i landbruksrådgiving, kommenterer NLR-rådgiveren. –Follo har ikke så stort areal at det er nødvendig for
kommunene å ha hvert sitt landbrukskontor. Et felles kontor gir bedre fagmiljø med mulighet
for spesialisering og redusert sårbarhet, sier hun, men tilføyer: – Enebakk har eget landbrukskontor, og også dette ser ut til å fungere bra.
5.2.1.2 Follo landbrukskontors driftsøkonomi i dag
Regnskap 2017
Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (23.3.2018) oppgir (s. 13) beløp som ikke stemmer
helt med regnskapssystemet Agressos tall per 31.12.2017:
 Sum driftsutgifter oppgis i årsmeldingen til 6 267 924 kr. Korrekt sum utgift er
30.621 kr lavere.
 Sum driftsinntekter oppgis i årsmeldingen til 5 998 176 kr. Korrekt sum inntekt er
4.283 kr lavere. Refusjon miljøfond er presentert som en inntekt; regnskapsmessig sett
er det bruk av fond. På den annen side er 40 152 kr i mva-kompensasjon (momskompensasjon) ikke tatt med som inntekt.
 Netto driftsresultat (merforbruk) oppgis i årsmeldingen til 269 748 kr. Korrekt driftsunderskudd er 26 337 kr lavere.
Landbrukssjefen forklarer at når han utarbeider årsmeldingen, trekker han ut hovedtall fra
Agresso. –Jeg bruker tallene som er tilgjengelige når jeg lager årsmeldingen. Det regnskapsføres i Agresso stadig vekk, og det er Agresso som viser det offisielle regnskapet. Merverdiavgift er ikke tatt med verken som inntekt eller utgift (utgifter regnskapsføres eks. mva).
Økonomiavdelingen fører regnskapet for landbrukskontoret. Det er mulig vi bør endre rutinen
og be økonomiavdelingen utarbeide regnskapsoversikten for oss.
Revisor oppsummerer Follo landbrukskontors regnskap 2017 slik (jf. Agresso):
 Sum driftsutgifter: 6 237 303 kr.
 Sum driftsinntekter: 5 993 893 kr.
 Brutto driftsresultat: -243 411 kr.
 Finansposter: 0 kr.
 Netto driftsresultat: -243 411 kr.
 Bruk av fond: 243 411 kr, hvorav 44 436 kr fra miljøfond og 198 975 kr fra driftsfond.
Driftsutgifter 2016–2019
Follo landbrukskontor har driftsutgifter på 6,5 mill. kr i 2018:
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FOLLO LANDBRUKSKONTORS DRIFTSUTGIFTER
8 000 000
7 000 000

Sum driftsutgifter (kr per år)
6 523 000

6 774 000

2017

2018

2019

Regnskap

Prognose

Budsjett

6 231 000

6 237 303

2016
Regnskap

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7). (Regnskap 2017: korrigert beløp.)

Lønnsutgiftene utgjør ca. 85 % av driftsutgiftene. Årsmelding 2017 oppgir (s. 15) at sykefraværet var 1,0 % i 2015, 0,64 % i 2016 og 0,88 % i 2017.
Driftsinntekter 2018
Rundt 80 % av Follo landbrukskontors driftsinntekter kommer fra tilskudd fra deltakerkommunene. De seks kommunene innbetaler til sammen nesten 5,1 mill. kr i 2018, som fordeler
seg slik:

FOLLO LANDBRUKSKONTOR DELTAKERKOMMUNENES TILSKUDD
1 400 000

1 217 700

1 200 000

2018 Tilskudd (kr)

1 268 437
1 166 963

1 000 000
761 063

800 000
600 000

405 900

400 000

253 687

200 000
0
Vestby (24 %)

Ås (23 %)

Ski (25 %)

Frogn (15 %) Nesodden (8 %) Oppegård (5 %)

Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).

Inntekt fra refusjoner utgjør 1,1 mill. kr i 2018, herunder 825 000 kr for veterinærvakt,
113.000 kr for viltforvaltning Ås, 100 000 kr for husleie PURA og 50 000 kr i tilskudd fra
fylkesmannen. Brukerbetaling beløper seg til beskjedne 100 000 kr. Landbrukskontoret har
noen få betalingstjenester, som erklæring om konsesjonsfrihet (200 kr) og saksbehandling av
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SMIL-tilskudd.
Gebyr for konsesjons- og delingssaker, som gir en inntekt på rundt 150 000 kr per år, har blitt
innkrevd av hver kommune. –Landbrukskontoret utfører saksbehandlingen, så gebyrinntekten
bør tilfalle vårt budsjett og regnskap. Koordinerende utvalg har vedtatt å innføre dette fra
2019, sier landbrukssjefen.
Driftsresultat og fond 2016–2019
Driftsresultat (mer-/mindreforbruk) har utviklet seg slik:

FOLLO LANDBRUKSKONTORS NETTO DRIFTSRESULTAT
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minus er underskudd)
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200 000
100 000
0
-100 000

2016
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2018
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Regnskap

Regnskap

Prognose

Budsjett

-200 000

-173 000
-243 411

-300 000

-211 000

Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).

Follo landbrukskontor har to fond:
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FOLLO LANDBRUKSKONTORS FOND (saldo 1.1., kr)
1 029 357
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Driftsfond
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Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).
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–Koordinerende utvalg følger nøye med på landbrukskontorets økonomi med handlingsprogram, tertialrapporter og årsregnskap. Stort sett har vi holdt oss innenfor budsjett. Driftsunderskudd i 2017, 2018 og 2019 skjer planlagt og i samråd med koordinerende utvalg, som
vektlegger at deltakerkommunenes tilskudd ikke bør øke mer enn 2,5 % per år. Miljøfondet er
tiltenkt vannmiljøsamarbeidet, som har en satsning til 2020, opplyser landbrukssjefen.
Effektivitet – kommunesammenlikning
Revisors spørreundersøkelse inneholdt to spørsmål om Follo landbrukskontors effektivitet,
der respondentene gir følgende snittskår:

1. Jobber Follo landbrukskontor effektivt?

4,7

2. Oppnår deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor en effektiviseringsgevinst
sammenlignet med kommuner som løser
landbruksoppgavene i egen administrasjon?

5,4

1,00

2,00

3,00
4,00
Gjennomsnitt

5,00

6,00

Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6, samt "Vet ikke". Anonyme svar.

Statistisk sentralbyrå oppgir følgende ressursbruk på landbruksforvaltning i kommunene:

LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT
NÆRINGSUTVIKLING - ANDEL AV DRIFTSUTGIFTER
0,3 %

Andel av kommunens
totale netto driftsutgifter
2017 (regnskap)

0,2 %

0,2 %

0,2 %
0,2 %
0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,0 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå: Kommunal forvaltning av landbruksarealer/Kostra/Utvalgte nøkkeltall. Nesodden,
Ås og Vestby er i Kostra-gruppe 7. Frogn er i Kostra-gruppe 8. Ski og Oppegård er i Kostra-gruppe 13.
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Enebakk kommune, som har eget landbrukskontor, brukte 0,4 % av netto driftsutgifter på
landbruksforvaltningen i 2016; andelen sank til 0,1 % i 2017. Landbrukskontoret hadde
ekstraordinære utgifter i 2016 som følge av personellutskifting, får revisor opplyst.
5.2.2

Driftsendringer fremover

5.2.2.1 Deltakerkommuner
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune gjennomgår alle interkommunale samarbeider.
–Signalene tyder på at Ski og Oppegård fortsatt vil delta i Follo landbrukskontor. Men den
sammenslåtte kommunen kan nok be om å regne over fordelingsnøkkelen, sier landbrukssjefen.
Enebakk kommunes inntreden i Follo landbrukskontor har vært drøftet tidligere. –Døren står
åpen for Enebakk kommune, sier landbrukssjefen.
5.2.2.2 Arbeidsoppgaver
Kommuner har plikt etter viltloven til å etterspore trafikkskadde dyr. Follo har mange veier og
jernbaner, og det blir en god del utrykninger. Ås viltvakt ivaretar Ås kommunes ansvar for
ettersøk av skadd hjortevilt utenom ordinær jakt. Seks personer (jegere) driver en døgnbemannet vakttelefon; for dette mottar de vaktgodtgjøring. Andre kommuner har en mer
dugnadsbasert viltvakt. De som ringer til politiet og varsler om påkjørsel, oppgir ofte feil
kommune. Politiet må ringe nedover viltvaktenes telefonlister.
Ås kommune delegerte viltforvaltningen til Follo landbrukskontor for rundt ti år siden. Øvrige
kommuner har beholdt oppgaven selv. Årsaken er tradisjoner for lokalstyre. Mye følelser kan
knytte seg til viltforvaltning.
Retningslinjer for hjortevilt (elg, hjort og rådyr) er utarbeidet i alle Follo-kommuner. Kommunal administrasjon i forbindelse med elgforvaltningen er delegert til Follo landbrukskontor.
Grunneierne i Follo elgregion utarbeider en bestandsplan som landbrukskontoret godkjenner.
Rådgiver (naturforvaltning) bruker 15–20 % av sin arbeidstid på viltforvaltning for Ås. De
fem andre kommunene har saksbehandlere i plan- og byggesaksavdeling eller kommuneskogsavdeling som har viltforvaltning som en biarbeidsoppgave. Viltforvalterne møtes årlig
for erfaringsutveksling.
–Viltforvaltning bør etter mitt syn bli en del av Follo landbrukskontors arbeidsområde, fordi
vilt er en del av landbrukseiendommenes ressurser, fordi det vil gi bedre organisering av viltvakta og fordi det er kostbart at alle kommuner har sin egen viltforvaltning og vaktordning,
sier landbrukssjefen. –Det er ikke riktig å basere viltvakt på frivillig gratisarbeid. Og politiet
vil foretrekke en oversiktlig samarbeidsordning der de vet hvem de skal ringe til. Vi prøvde å
få til en felles viltvakt i 2016, noe som viste besparelse. Landbrukskontoret har kapasitet til å
administrere en felles viltvakt for de seks kommunene, forutsatt at mesteparten av viltsaker
delegeres til rådmann/Follo landbrukskontor, slik Ås kommune har gjort.
Kommunene måtte i 1990-årene ha en miljøvernsjef, men de fleste kommuner har nå redusert
det til en delstilling. –Et effektiviseringstiltak på sikt kan være å slå sammen miljø-, vilt- og
landbruksforvaltning i Follo og etablere et felles miljø- og landbrukskontor, sier landbrukssjefen.
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Revisors spørreundersøkelse stilte spørsmålet:
Bør Follo landbrukskontor tillegges flere arbeidsoppgaver? Sett kryss.
Svar:
100%
90%
80%

Prosent

70%
60%
50%

45,5%

45,5%

40%
30%

22,7%

20%
10%

4,5%

0%
Nei

Ja, viltforvaltning

Ja, miljøforvaltning

Annet

Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar.

Respondenter gir her tre kommentarer:
 "Slik organiseringen er p.t. bør ikke landbrukskontoret få flere oppgaver enn de har.
Innen viltforvaltningen har de nå fått ansvar for dialog og vedtak knyttet til Follo elgregion. Det er en bra løsning. Viltforvaltning ligger ellers greit lokalt slik organisering,
kompetanse og ressurser er nå. Det samme gjelder miljøforvaltning. Her kan det være
viktig for opplevd habilitet at miljøsaker håndteres av kommuneadministrasjonen."
 "Har allerede viltforvaltningen for Ås, noe som fungerer utmerket."
 "Jeg trodde viltforvaltning allerede ligger under landbrukskontoret. Ytterligere
oppgaver betinger økte ressurser."
5.2.2.3 Effektivisering fremover
–Regnskapsmedarbeideren som førte skogregnskap, sluttet i 2012. Årsverket ble så innspart
gjennom digitalisering. For ytterligere innsparing kan man eventuelt se om noen ikke-lovpålagte oppgaver kan droppes, kommenterer landbruksveileder (produksjonstilskudd).
Koordinerende utvalg drøftet Follo landbrukskontors personell i 2016 og kom til at seks årsverk var riktig, men at landbrukskontoret skal vurdere innsparing ved ledighet i stillinger. En
ansatt vil trolig pensjoneres i 2020. Handlingsprogram og budsjett 2019 opplyser (s. 6) at "vi
fra 2020 legger opp til reduksjon i fast bemanning".
–Landbrukskontoret kan gå ned til fem faste stillinger i 2021, men dette vil kreve at vi
begrenser oss mer til må-oppgaver med noe redusert service i SMIL-prosjekter, samt kjøp av
noe konsulenthjelp. Dersom Follo landbrukskontor får flere deltakerkommuner eller arbeidsoppgaver, vil vi forsøke å klare oss med dagens seks årsverk, sier landbrukssjefen.
Det er 1000 skogeiere i de seks Follo-kommunene, noe som er mange å betjene. –På dobbeltregistrering i to IT-systemer bruker jeg innpå ett månedsverk årlig, sier skogbrukssjefen.
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–Landbruksdirektoratet jobber med en IT-løsning der statens systemer spiller bedre med
kommunale systemer. IT-løsningen kommer trolig på plass for skogordningene i 2019.

5.3 Vurdering
Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013.
Revisor oppsummerer tre årsaker til halveringen:
1. Utskilling av landbruksrådgivning: Driftsplanlegging for gårdbrukerne ble på 2000tallet overtatt av regnskapsbyråer, Norsk Landbruksrådgiving og skogselskaper. Landbrukskontorene er blitt rene forvaltningsetater.
2. Halvering av antall driftsenheter: Follos jordbruk er redusert fra 600 gårdsbruk/
driftsenheter i 2000 til 280 driftsenheter i 2018. Med færre driftsenheter blir det noe
færre søknader å behandle. Men antall saker, f.eks. rensetiltak og drenering, reduseres
bare delvis med færre driftsenheter.
3. Digitalisering: Gårdbrukerne kommer ikke lenger med håndskrevne søknader og kartskisser. Sammen med gårdbrukerne har landbruksforvaltningen tatt i bruk IT på alle
områder. Alt fra driftsplaner, søknader, saksbehandling, vedtak og kommunikasjon er
digitalisert. Digitalisering forenkler både lovsaksbehandling og tilskuddsbehandling,
men opplysningene må fortsatt kontrolleres. Også med digitale hjelpemidler skjer det
feil, f.eks. når gårdbrukeren tegner på digitale kart.
I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid tre gevinster:
1. Kompetanse – faglig innsikt i en mengde landbrukspolitiske virkemidler, inkludert
både regelverk og agronomi.
2. Kapasitet – robust personalgruppe (lav sårbarhet) ved ekstraordinære hendelser.
3. Saksbehandlingskvalitet – likebehandling i regionen; habilitet gjennom avstand til
søkere og mulighet for medarbeideres overtakelse av saker med kjennskap/vennskap.
De to førstnevnte har betydning for økonomi/effektivitet: Gjennom interkommunalt
samarbeid oppnås nødvendig kompetanse og kapasitet til en lavere sum driftsutgift.
Follo landbrukskontors seks ansatte hadde i 2016 og 2017 et sykefravær på under 1 %, det vil
si svært lavt.
Follo landbrukskontors regnskap 2017 viser sum driftsutgifter på 6,2 mill. kr, sum driftsinntekter på 6,0 mill. kr og netto driftsresultat på -243 411 kr, som ble finansiert ved bruk av
miljøfond og driftsfond. Landbrukskontorets årsmelding (23.3.2018) viser noe avvikende tall.
Follo landbrukskontor bør kvalitetssikre med Ås kommunes økonomiavdeling at regnskapsoversikt i årsmeldinger baseres på avsluttet årsregnskap, samt at mva-kompensasjon og
fondsbruk vises korrekt.
Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk for 2017 viser at Follo-kommunene brukte 0,1 %
(Nesodden tilnærmet 0 %) av kommunens totale netto driftsutgifter på landbruksforvaltning.
Også Kostra-gruppe 13 og Akershus brukte 0,1 % på landbruksforvaltning, mens Kostragruppe 7 og 8 og landet brukte 0,2 %. Kostra-statistikken indikerer at Follo-kommunenes
ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i underkant av sammenliknbare kommuner.
Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir en
snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at
deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet
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med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.
Trender i Follos landbruk med færre driftsenheter og digitalisering vil fortsette, noe som kan
redusere Follo landbrukskontors personellbehov ytterligere noe. Dersom landbrukskontoret
får flere deltakerkommuner eller flere arbeidsoppgaver, vil landbrukssjefen forsøke å klare
seg med dagens seks årsverk. Revisor vil gi honnør for en effektivitetsorientert innstilling.

5.4 Konklusjon
Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013.
Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av landbruksrådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i Follos jordbruk
og digitalisering av saksbehandlingsprosessen.
I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til kompetanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med økonomi/
effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel.
Kostra-statistikk indikerer at Follo-kommunenes ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i
underkant av sammenliknbare kommuner. Respondentene i revisors spørreundersøkelse er
overbevist om at deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.
Revisor deler denne vurderingen.
45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør utvides
med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom landbrukskontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan personellet likevel
opprettholdes på seks årsverk.
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VEDLEGG 1: GOD FORVALTNINGSSKIKK
God forvaltningsskikk vil si regler om god saksbehandling og informasjon i offentlig virksomhet. God forvaltningsskikk følger av forvaltningsloven, offentlighetsloven og særlover,
samt rettspraksis og forvaltningspraksis, inkludert uskrevne krav.
God forvaltningsskikk skal utøves både ved generell saksbehandling, enkeltvedtak og klagebehandling, samt tilsyn og kontroll med kommunens saksbehandling. Fylkesmannen har en
sentral rolle i å sikre at saksbehandling i kommunene ivaretar kravene i lov- og regelverket og
prinsippene for god forvaltningsskikk.
Revisor oppsummerer ti prinsipper for god forvaltningsskikk:17
1. Legalitetsprinsippet: Forvaltningen må ha lovhjemmel for å utøve myndighet.
2. Lex superior-prinsippet: Myndighetsutøvelse eller hjemmel for denne må ikke stride
mot lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov.
3. Prinsippet om forsvarlig saksbehandling: Forvaltningen skal utrede godt nok; alle
sider ved saken skal komme frem. Enkeltvedtak, det vil si vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til én eller flere bestemte personer (jf. forvaltningsloven § 2 b), skal
grunngis (jf. § 24). Både det faktiske og det rettslige grunnlaget for avgjørelsen skal
fremgå av vedtaket.
4. Prinsippet om forsvarlig myndighetsutøvelse: Forvaltningen skal holde seg innenfor
lovenes formål og ikke ta utenforliggende hensyn.
5. Saklighetsprinsippet: Forvaltningen skal holde seg innenfor sitt kompetanseområde
og de kompetanserammer som gis i lovverket.
6. Kontradiksjonsprinsippet: Forvaltningen skal gi berørte parter mulighet til å ivareta
sine interesser. Viktig her er forvaltningslovens bestemmelser om at enkeltvedtak kan
påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket (jf. §§ 27, 28 og 29).
7. Offentlighetsprinsippet: Forvaltningens virksomhet skal som hovedregel være
offentlig såfremt ikke annet følger av lovgivningen. At alt i utgangspunktet er
offentlig, kalles meroffentlighet.
8. Proporsjonalitetsprinsippet: Forvaltningen må utøve sin myndighet i samsvar med
målet for myndighetsutøvelsen.
9. Rettssikkerhetsprinsippet: Hensynet til borgernes rettssikkerhet mot vilkårlighet og
myndighetsmisbruk fra forvaltningen skal ivaretas. Det stilles bl.a. krav til hvem som
har beslutningsmyndighet, saksprosessen, innhold i vedtak, samt til avveininger i
forholdet mellom private interesser og samfunnsinteresser.
10. Likebehandlingsprinsippet: Like saker skal behandles likt, og parter i en sak skal
behandles så likt som mulig. Prinsippene for god forvaltningsskikk griper inn i
hverandre, og likebehandlingsprinsippet oppsummerer langt på vei det hele.

17

Kilder er Direktoratet for forvaltning og ikt (difi.no) mv.
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VEDLEGG 2: FOLLOS LANDBRUK – UTVIKLINGSTREKK
Tilbakeblikk til 1990
De siste 30 årene har det skjedd en markant strukturrasjonalisering i Follos landbruk. Antall
driftsenheter (landbruksforetak/gårdsbruk) er halvert – fra ca. 600 i 1990 til 281 driftsenheter i
2017. Follo har 1150 landbrukseiendommer, men som følge av leie av jord er de fordelt på
bare 281 driftsenheter. Jordbruksareal per driftsenhet er økt fra 266 dekar i 2005 til 465 dekar
(+75 %) i 2015.
De siste ti årene har antall landbruksforetak i Follo utviklet seg slik:
Antall søknader om
produksjonstilskudd
(6 Follo-kommuner)

LANDBRUKSFORETAK I FOLLO
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Kilde: Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (s. 4).

Follo hadde et jordbruksareal på totalt 128 330 dekar i 2015, som fordelte seg slik:

JORDBRUKSAREAL I FOLLO 2015 (dekar)
Grønnsaker
Potet 340

1 415

425Frukt/bær

Gras
15 130

111 020

Korn

Kilde: Landbruket i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner.
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Follos landbruk (jordbruk og skogbruk) hadde en verdiskaping på 250 mill. kr i 2015, som
fordelte seg slik:

VERDISKAPING I FOLLOS LANDBRUK 2015 (mill. kr)
Tømmer
30

Husdyrprodukter (melk, kjøtt) 40
131

Korn (og oljevekster og bønner)

35

Grønnsaker og frukt/bær

14

Gras
Kilde: Landbruket i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner.

Landbruk i Follo er i dag først og fremst korn, dernest husdyrprodukter og grønnsaker/bær:
1. Kornprodusenter kunne på 1980-tallet leve av 400 dekar. I dag kreves tre ganger så
mye. Det største kornbruket i Follo (i Ski) har ca. 6 000 dekar, for det meste leiejord.
2. Husdyrproduksjon i Follo falt betydelig fra 1960, men stabiliserte seg rundt 1990. I
dag har Follo åtte melkeprodusenter og ti store griseprodusenter, inkludert NMBU.
3. Grønnsak-/bærprodusenter i Follo har tjent på at takene på tilskudd til de fleste
produksjoner ble løftet/fjernet i jordbruksoppgjøret i 2014. Utjevningen for små- og
mellomstore gårdsbruk ble redusert.
Småskalaproduksjon har samtidig fått økt oppmerksomhet i norsk landbruk de senere år.
Follos landbruk har bl.a. følgende:
 Lokalprodusert/kortreist mat: Dyster gård i Ås har egne kjøttféraser og selger kjøtt
til restauranter i Oslo og til forbrukere gjennom gårdsbutikk og netthandel. Haneborg
gård i Frogn har selvplukk og gårdsutsalg av mais og grønnsaker. Østby gård i Ski
driver stort i grønnsaker og bær, som bl.a. selges i gårdsutsalg. Lokalmat er blitt en
nisje i markedet der forbrukerne betaler for kvalitet.
 Besøksgårder: På besøksgårdene Digerud i Frogn og Gulli i Ås kan innbyggere og
turister oppleve et mangfoldig landbruk. Inn på tunet/grønn omsorg hører også med i
dette segmentet.
 Andelslandbruk: Antall hobbybrukere har vist en svak økning i Follo de siste 30
årene. Dysterjordet i Ås er populært.
Fremoverskuing til 2050
Revisors spørreundersøkelse stilte følgende spørsmål:
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Prosent

Hvilket aspekt ved mat-/drikkevarer vil forbrukerne legge økt vekt på fremover? Sett
kryss.
Svar:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

85,7%

33,3%
23,8%

Lokalprodusert mat

Økologisk produsert mat

Pris

Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar.

Respondentene har større tro på lokalprodusert mat som salgsargument enn økologisk mat og
lav pris.

Prosent

Hvilken produksjonsform tror du vil forsterkes i norsk landbruk til 2050? Sett kryss.
Svar:
95,5%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

18,2%

Stordrift (færre/større driftsenheter, mer Småskalaproduksjon (allsidig landbruk,
teknologi o.l.)
besøksgårder o.l.)
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar.

Diagrammet viser at respondentene har større tro på stordrift enn småskalaproduksjon. Begge
trender vil imidlertid videreføres i Follos landbruk de neste 30 årene:
 Stordrift i planteproduksjon vil forsterkes ytterligere. Fjerningen av tilskuddstakene
gjør det lønnsomt å eie/leie mange landbrukseiendommer. Antall landbruksforetak i
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Follo vil synke ytterligere. Og digital smartteknologi tas mer i bruk – med GPS-styrt
jordbearbeiding og laserstyrt presisjonsgjødsling og presisjonssprøyting.18
Småskalaproduksjon der lokalmat blir enda mer populært. Det gjelder grønnsaker og
bær/saft, samt besøksgårder med mange husdyrslag og serveringstilbud. Dette
omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon.

Statistisk sentralbyrås Utslipp av klimagasser, 2017 viser at utslipp fra norsk territorium
utgjør 52,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter, hvorav jordbruket står for 4,5 mill. tonn (8,6 %).
Mens landets utslipp har steget med 2,4 % siden 1990, har jordbrukets utslipp sunket med 4,5
%. –Norsk landbruk er i gang med å redusere klimagassutslippene, og mye vil skje de neste
30 årene, sier landbruksveileder (hydroteknikk), som er teknologioptimist.
Revisor stilte til slutt følgende spørsmål:

1. Ser du optimistisk på Follo-landbrukets
fremtid til 2050?

4,3

1,00

2,00

3,00
4,00
Gjennomsnitt

5,00

6,00

Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6
Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar.

Underliggende svarfordeling viser at 78 % av respondentene ser optimistisk (skår 4–6) på
Follo-landbrukets fremtid.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling slutter seg til optimismen: –Jorda i
Follo er svært god; Follo er den regionen i Akershus som har best vilkår for matkorn. Follos
gårdbrukere gjør en viktig jobb, så stell godt med dem! avslutter underdirektøren.

18

Adigo AS på Langhus har utviklet ugressroboten Asterix som "skal gi bøndene lavere kostnader ved sprøyting
og forbrukerne mer miljøvennlige og næringsrike grønnsaker. Maskinen ser og kjenner igjen ugresset, og
sprøyter bare på det… dreper ugresset med eddik", opplyste Østlandets Blad 16.8.2018.
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 37/18

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Byutvikling i Ski kommune

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00264-6
Møtedato

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.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling - Rådmannens tilbakemelding
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten Byutvikling, datert
9.11.18, følger vedlagt.
Bakgrunn for saken
Ski kommunestyre vedtok 13.12.17 i sak 165/17 Sak fra kontrollutvalget til
kommunestyret – Byutvikling følgende:
1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.
2. Kommunestyret er bekymret for kapasiteten ved planavdelingen i kommunen og ber
rådmannen vurdere styrkingstiltak.
3. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
4. Rådmannen bes utarbeide en informasjonsstrategi som skal benyttes ved planarbeid og
gjennomføring av anleggsprosjekter. Det bør vektlegges løpende informasjon til berørte
parter.

Fakta i saken
I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, ble Ski
kommune anbefalt å vurdere følgende tiltak:
a. Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor i store byggeprosjekter
avklares.
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b. Statens vegvesens detaljregulering av fylkesveiene Kirkeveien, Sanderveien og
Åsveien følges opp med sikte på fortgang.
VURDERING
I rådmannens tilbakemelding, datert 9.11.2018 blir det svart opp under hver av
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten, punkt a og punkt b,
samt kommunestyrets vedtak punkt 2. Det vises til rådmannens tilbakemelding i sin
helhet.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at rådmannen har redegjort for iverksatte og
planlagte tiltak i henhold til anbefalingene.
Sekretariatet er av den formening at rådmannens tilbakemelding ikke gir vesentlig
grunnlag for videre oppfølging av rapporten.
Avslutning
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne svare
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 19.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 38/18

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

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00158-2
Møtedato

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.
Vedlegg:
Samlet saksfremstilling - Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski
kommune
SAKSUTREDNING:
Ski kommunestyre vedtok 31.10.18 i sak 101/18 Driftsavtaler og
samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune følgende:
Kommunestyret oversender saken til Kontrollutvalget for forvaltningsrevisjon av inngåtte
avtaler vedrørende idrettsanlegg om drift og vedlikehold av disse vurdert opp mot;
 Forskrift om offentlige anskaffelser
 Kommunens fullmaktsmatrise

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:
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Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser
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
Som hovedregel kan kontrollutvalget på eget initiativ vurdere å behandle saker eller
henvendelser utvalget får fra øvrige folkevalgte organ eller fra eksterne.
Imidlertid er kommunestyret det øverste tilsyns- og kontrollorgan i kommunen og
kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne
av kommunestyret, jfr. koml. § 77 nr.1
Kontrollutvalget er av den grunn forpliktet å behandle saken og pålagt å rapportere
resultatene av sitt arbeid tilbake til kommunestyret, jfr. koml. § 77 nr.6.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør bestille utførelse av en
forvaltningsrevisjon i samsvar med anmodningen fra Ski kommunestyre.
Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget i første omgang bestiller fremleggelse av
mål og problemstillinger for en slik forvaltningsrevisjon til neste møte.
Fremdriftsplan
Sekretariatet vil foreslå følgende fremdriftsplan:
Fase
1
2
3
4
5

Beskrivelse
Tema for forvaltningsrevisjon
Mål og problemstillinger
Prosjektplan
Forvaltningsrevisjonsrapport
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport

Dato/tidsperiode
27.11.18
Januar 2019
Februar/mars 2019
September/oktober 2019
Frist: 6 mnd./12 mnd. etter
vedta i kommunestyret

Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Samlet saksframstilling
Arkivsak:
Arknr.:

Saksbehandler: Enid Ninni Øyjordet Christensen
BEHANDLING:
Utvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret

SAKNR.
48/18
101/18

18/1862-16
C20 &01

DATO
22.10.2018
31.10.2018

DRIFTSAVTALER OG SAMARBEIDSAVTALER MED IDRETTSLAG I SKI KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Saken oversendes Kontrollutvalget.
Saksopplysninger:
I møtet i Utvalg for oppvekst og kultur den 17.09.18 sak OK-41/18 vedtok utvalget bl.a.:
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 fullmakts matrise
Kontrollutvalgets leder har gitt muntlig informasjon til leder for Utvalg av oppvekst og kultur at det
kun er Kommunestyret som kan vedta å bestille en revisjon fra Kontrollutvalget.
Utvalg for oppvekst og kultur valgte i møtet den 22.10.18 å sette opp sak på sakskartet, for videre
behandling i Kommunestyret.
Rådmannen gjør oppmerksom på at sak om Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i
Ski kommune vil bli fremmet for Utvalg for oppvekst og kultur i møtet den 19.11.18.

Ski, 23.10.2018
Jane Short Aurlien
rådmann
Anne Melsom
kommunalsjef
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.10.2018:
Utvalg for oppvekst og kultur satte saken på sakskartet i møtet og fremmet følgende felles forslag:
«Utvalget ber Kommunestyret oversende saken til Kontrollutvalget for revisjon av inngåtte avtaler
med idrettsanlegg og andre om drift og vedlikehold av idrettsanlegg vurdert opp mot;
- forskrift om offentlig anskaffelser
- kommunens fullmakts matrise.»
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2
Votering:
Utvalgets felles forslag tiltres enstemmig.
Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret er:
Utvalget ber Kommunestyret oversende saken til Kontrollutvalget for revisjon av inngåtte avtaler
med idrettsanlegg og andre om drift og vedlikehold av idrettsanlegg vurdert opp mot; - forskrift om
offentlig anskaffelser
- kommunens fullmakts matrise.
Kommunestyrets behandling 31.10.2018:
Cecilie Pind (H) fremmet følgende endringsforslag til utvalg for oppvekst og kulturs innstilling:
«Kommunestyret oversender saken til Kontrollutvalget for forvaltningsrevisjon av inngåtte avtaler
vedrørende idrettsanlegg om drift og vedlikehold av disse vurdert opp mot;
- Forskrift om offentlige anskaffelser
- Kommunens fullmaktsmatrise»
Votering:
Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling med Pinds endringsforslag ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak er:
Kommunestyret oversender saken til Kontrollutvalget for forvaltningsrevisjon av inngåtte avtaler
vedrørende idrettsanlegg om drift og vedlikehold av disse vurdert opp mot;
 Forskrift om offentlige anskaffelser
 Kommunens fullmaktsmatrise

Saker til behandling - Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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KONTROLLUTVALGET I SKI

PS 40/18

Revisjonens rapport pr 31.10.18

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00116-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonens rapport per 31.10.18 Ski kommune
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS sin rapportering pr 31.10.18, datert
12.11.18.
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 6:
§ 6.Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4.
Revisjonens rapport pr 31.10.18
Kontrollutvalget behandlet 4.9.18 sak 29/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018.
På bakgrunn av revisjonsstrategien rapporteres det til kontrollutvalget to ganger i
løpet av revisjonsåret, pr. 31.10 og ved avslutning av revisjonsåret 30.04.
Vedlagt rapport omfatter perioden 01.05.18 – 31.10.18.
Regnskapsrevisjon
Fokusområder
Fokusområdene for 2018 er følgende:




Rutiner og kontroll av fullmakter for anvisning og attestasjon.
Oppfølging av sykelønnsrefusjon.
Rutiner for innkjøp bl.a. varemottak og offentlig anskaffelse.

40/18 Revisjonens rapport pr 31.10.18 - 18/00116-4 Revisjonens rapport pr 31.10.18 : Revisjonens rapport pr 31.10.18




Oppfølging av investeringsbudsjett, herunder investeringsprosjekter som vil gå over flere
budsjettår.
Regnskapspresentasjon inklusiv noter og årsberetning.

Revisjonen presiserte i revisjonsstrategien for 2018 at listen over fokusområder ikke
er uttømmende.
Ressursbruk
Nedenfor følger en sammenligning mellom budsjettert og medgått tid til revisjon i Ski
kommune for perioden 1.5 – 31.10. for revisjonsårene 2016-2018.
År
2018/2019
2017/2018
Timeforbruk Timebudsjett Timeforbruk Timebudsjett
pr 31.10
1.5 - 30.4
pr 31.10
1.5 - 30.4
Regnskapsrevisjon
304,5
800
348
800
Attestasjoner
61
165
92
165
Kontrollutvalg
14,8
35
16
35
SUM
380,3
1 000
456
1 000
Kilde: FDRs rapporter pr 31.10.16, pr 31.10.17 og 31.10.18.

2016/2017
Timeforbruk Timebudsjett
pr 31.10
1.5 - 30.4
267
800
72
165
32
35
371
1 000

Grunnet langtidssykefravær, er medgått tid i perioden noe lavere enn opprinnelig
planlagt.
Forvaltningsrevisjon
Det vil bli avgitt en egen årsrapport for forvaltningsrevisjon pr 31.12.18.
VURDERING
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om endring i fokusområdene for
revisjonsarbeidet for revisjonsåret 2018.
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om at det er spesielle forhold under de
respektive fokusområder som kontrollutvalget bør være kjent med pr dags dato.
Ved regnskapsrevisjonsavslutning planlegger revisjonen å gi en oppsummering av
fokusområde til kontrollutvalget.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis.
Avslutning
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalget og orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 41/18

Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00169-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Ski Status Forvaltningsrevisjon 2011-2018
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml.) § 77 nr.4 følgende:
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 11 og § 12 følgende:
§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi
rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om
resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
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.

VURDERING
Vedlagt følger oversikt over status forvaltningsrevisjon for perioden 2011 – 2018.
Status grønn
De fleste saker i perioden anses avsluttet gjennom kommunestyrets endelige vedtak.

41/18 Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018 - 18/00169-1 Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018 : Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018

Status gul
Det er 4 saker som er kategorisert som under behandling. Dette gjelder følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt:


Ressurskrevende brukere (2018): Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i
møte 19.3.18. Ifølge Follo Distriktsrevisjon IKS sin fremdriftsplan for prosjektet
skal rapport foreligge i desember 2018.



Empo AS (2018): Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i møte 11.6.18. Ifølge
Follo Distriktsrevisjon IKS sin fremdriftsplan for prosjektet skal rapport foreligge i
november 2018.



Follo landbrukskontor (2018): Dette er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene
Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Follo Distriktsrevisjon IKS så for seg i sin
prosjektplan å oversende samt behandle revisjonsrapporten i oktober 2018. Dette
er nå endret til november/desember 2018.



Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse (2018):
Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i møte 16.10.18. Ifølge Follo
Distriktsrevisjon IKS sin fremdriftsplan for prosjektet skal rapport foreligge i januar
2019.

Status oransje
Det er 5 saker som er kategorisert som under videre oppfølging. Dette gjelder
følgende saker:


Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen (2017): Ski kommunestyre
vedtok 29.8.18 i sak 77/18 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret –
Gjennomgang av saken om kunstisflaten/Møteplassen følgende:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til
orientering.
2. Kontrollutvalget og Kommunestyret får ny rapportering av rådmannen innen 6 måneder om
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Ifølge vedtakets punkt 2 skal rådmann gi en tilbakemelding innen 6 måneder, dvs.
innen 28.februar 2019. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne
saken i løpet av 1.halvår 2019.


Byutvikling (2017): Ski kommunestyre vedtok 13.12.17 i sak 165/17 Sak fra
kontrollutvalget til kommunestyret – Byutvikling følgende:

1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.
2. Kommunestyret er bekymret for kapasiteten ved planavdelingen i kommunen og ber
rådmannen vurdere styrkingstiltak.
3. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
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4. Rådmannen bes utarbeide en informasjonsstrategi som skal benyttes ved planarbeid og
gjennomføring av anleggsprosjekter. Det bør vektlegges løpende informasjon til berørte
parter.

Her skulle rådmann gitt tilbakemelding til kontrollutvalget innen 6 måneder, dvs.
innen 13.6.18. Sekretariatet har mottatt skriftlig tilbakemelding fra rådmann, datert
9.11.18. Tilbakemeldingen legges frem som egen sak for kontrollutvalget.


Eiendomsforvaltning (2017): Ski kommunestyre vedtok 30.5.18 i sak 47/18 Sak
fra kontrollutvalget til kommunestyret – Forvaltningsrevisjonsrapport –
Eiendomsforvaltning i Ski kommune følgende:

1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette følgende
tiltak:
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker byggene,
bør tydeliggjøres så langt som mulig.
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en total
oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og
investeringsmidler (påkostning) og strakstiltak bør synliggjøres.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av
revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å unngå
ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem forslag om dette i
egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019.

Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2018, dvs.
innen 31.12.18. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken i
løpet av 1.halvår 2019.


Kommunale anskaffelser (2017): Ski kommunestyre vedtok 14.2.18 i sak 16/18
Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - ForvaltningsrevisjonsrapportKommunale anskaffelser i Ski kommune følgende:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i Ski
kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre følgende
tiltak:
a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge
innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen gjelder forventet
innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. Regeletterlevelsen bør innskjerpes.
b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet til
rammeavtaler.
c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes.
3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av
kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.

Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2018, dvs.
innen 31.12.18. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken i
løpet av 1.halvår 2019.
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Integrering av flyktninger (2018): Ski kommunestyre vedtok 26.9.18 i sak 94/18
Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - ForvaltningsrevisjonsrapportIntegrering av flyktninger i Ski kommune følgende:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Ski
kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen vurdere følgende
tiltak:
a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flykninger/familiegjenforente gjennomgås
med sikte på effektivisering. Tiltak for å få flyktninger i arbeid bør forsterkes.
b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger bør overtas av Boligkontoret i virksomhet
Eiendom.
c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om kommunen
trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et
voksenopplæringssenter som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av
flyktninger, vurderes også.
d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente bør utføres om lag annenhvert
år.
e. Forsterke virkemidler for bedre sosial integrering av flyktninger.
3. Rådmannen bes i sin tilbakemelding til kontrollutvalget også redegjøre for utvikling for
enslige mindreårige flyktninger hva gjelder integrering, skoleløp med videre.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om kommunens
oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.

Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen 12 måneder, dvs. innen
26.9.19. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken i løpet av
2.halvår 2019.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I
SKI KOMMUNE
STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2011 - 2018
Nr. 1/18
Kommune

Prosjekt

Ansvar/
Utfører

1.Tema

2.Mål/
problemstillinger

3.Prosjektplan

4.FR-rapport

A jour pr 20.11.18
5.Oppfølging
6.Annet
FR-rapport

Ski
2011:
Kvalitet i grunnskolen

FDR

KU 7.12.10

KU 31.1.11

KU 2.5.12
KST 5.9.12

KU 24.9.13
KST 6.11.13

2012:
Kvalitet i sykehjem

FDR

KU 12.12.11

KU 8.2.12

KU 10.10.12
KST 7.11.12

KU 24.9.13
KST 6.11.13
KU 16.9.14

2013:
NAV Ski – styring og samarbeid

FDR

KU 12.9.12

KU 20.11.12

KU 12.6.13

Prosjektstyring

FDR

KU 12.9.12

KU 5.2.13

KU 14.5.13

Omorganisering – økonomi og IKT

FDR

KU 5.2.13

KU 13.3.13

KU 14.5.13
KU 4.3.14
KU 6.5.14
KU 1.9.15
KU 13.10.15

KU 10.6.14
KST 3.9.14
KU 3.5.16
KU 14.6.16
KST 7.9.16

KU 6.5.14
KST 18.6.14
KU 2.6.15
KST 2.9.15
KU 22.1.18
KST 14.2.18

2014:
Barnevern – samarbeid og kvalitet

FDR

KU 24.9.13

KU 4.3.14

Samhandlingsreformen

FDR

KU 24.9.13

KU 29.10.13
KU 3.12.13
KU 28.1.14
KU 29.10.13

Follo Ren IKS

FDR

KU 24.9.13

KU 10.6.14

KU 16.9.14
KU 28.10.14

2015:
Vann og avløp

FDR

KU 16.9.14

KU 28.10.14

Sikkerhet og beredskap

FDR

KU 16.9.14

KU 28.10.14

PPT i skole og barnehage

FDR

KU 16.9.14

KU 28.10.14

KU 20.1.15
KST 8.4.15
KST 6.5.15
KU 28.10.14
KST 3.12.14
KU 12.5.15
KST 17.6.15

KU 1.3.16
KST 13.4.16

KU 25.11.14

KU 1.9.15
KST 28.10.15

KU 3.3.15
KU 25.11.14
KU 20.1.15
KU 25.11.14

KU 13.10.15
KST 2.12.15

KU 1.11.16
KU 20.3.17
KST 15.5.17
KU 1.11.16
KU 13.12.16
KST 18.1.17
KU 1.3.16

KU 28.1.14

KU 12.5.15

KU 1.9.15
KST 9.3.16
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KST 2.9.15

KST 13.4.16

KU 26.1.16

KU 20.9.16
KST 12.10.16

KU 24.11.15

KU 26.1.16

KU 24.1.17
KST 15.2.17

KU 7.3.17
KST 29.3.17
KU 19.3.18
KST 30.5.18
KU 5.9.17
KST 27.9.17

KU 20.9.16

KU 1.11.16

KU 13.12.16

FDR

KU 13.12.16

KU 7.3.17

KU 2.5.17

KU 11.6.18
KST 29.8.18
(frist: 6 mnd.)
(frist: 6 mnd.)

Eiendomsforvaltning

FDR

KU 13.12.16

KU 24.1.17

KU 7.3.17

Kommunale anskaffelser

FDR

KU 13.12.16

KU 7.3.17

KU 2.5.17

KU 24.1.17
KU 20.3.17
KST 15.5.17
KU 17.10.17
KST 13.12.17
KU 19.3.18
KST 30.5.18
KU 22.1.18
KST 14.2.18

2018:
Integrering av flyktninger

FDR

KU 5.9.17

KU 28.11.17

KU 22.1.18

KU 4.9.18
KST 26.9.18

(frist: 12 mnd.)

Ressurskrevende brukere
Empo AS
Organisasjonskultur m.m.
Follo landbrukskontor

FDR
FDR
FDR
FDR

KU 5.9.17
KU 28.11.17
KU 14.5.18
KU 2.5.17
KU 5.9.17
KU 17.10.17

KU 28.11.17
KU 22.1.18
KU 4.9.18

KU 19.3.18
KU 11.6.18
KU 16.10.18
KU 19.3.18
(orientering)

2016:
Psykisk helsearbeid for barn og unge

FDR

KU 13.10.15

KU 24.11.15

Internkontroll

FDR

KU 13.10.15

FDR

2017:
Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/
Møteplassen
Byutvikling

Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Under behandling
O
Til videre oppfølging
U
Saken utgår

(frist: ut 2018)
(frist: ut 2018)

Felles
prosjekt
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 42/18

Tema for forvaltningsrevisjon 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00168-1
Møtedato

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.
Vedlegg:
Plan forvaltningsrevisjon Ski kommune 2017 - 2020, Overordnet analyse Ski
kommune 2016
SAKSUTREDNING:
Ski kommunestyre vedtok 19.11.16 i sak 163/16 Sak fra kontrollutvalget til
kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 følgende:
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Ski kommune får utført tre til fire forvaltningsrevisjoner pr. år.
Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt:
Prosjekt
Personaladministrasjon

Investeringer og gjeld

Innkjøp

Internkontroll

Aktuelle tema
- kommunens oversikt og styring
med personalet.
- rekruttering og kompetanse
- sykefraværsstatistikk
- sykelønnsrefusjon NAV
- bruk av statstilskudd
- investeringsprogram
- sårbarhet ved renteoppgang
- gjeldsbyrde
- oppfølging lov om offentlige
anskaffelser
- kvalitetssikring
- kompetanse
- etterlevelse av lovverk i
tjenesteproduksjon og
myndighetsutøvelse

Merknad

FR prosjekt 2017

FR prosjekt 2016
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Barnehagedrift

-

Grunnskoledrift

-

Pleie og omsorg

Ressurskrevende brukere
Flyktningetjenesten
[Integrering av flyktninger]
Byutvikling

-

Infrastrukturprosjekters
belastning

-

Eiendomsforvaltning
Byggesaksbehandling
Vedtaksoppfølging

Forvaltningsrevisjon av et
selskap

NY
NY

-

Bærekraftig lokalsamfunn

IKT

NY

-

Fellesprosjekt med flere
kontrollutvalg
Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/
Møteplassen
Organisasjonskultur,
beslutningsprosesser og
rolleforståelse

-

likebehandling av private og
offentlige barnehager
kvalitet i barnehager
tilpasset opplæring
trivsel og kompetanse blant lærere
og elever
kapasitet
oppfølging samhandlingsreformen
samarbeid Ahus og lokalmedisinsk
senter
kompetanse
kvalitet
ressurser
refusjon av utgifter
integrering
bolig, barnehage, skole og arbeid
organisering
reguleringsplaner
infrastruktur
kapasitet i planarbeid og
byggesaksbehandling
oppnåelse av miljømål ved
urbanisering
konsekvenser for innbyggere og
bedrifter ved langvarig
anleggsarbeid
effektivitet i prosjektgjennomføring
opplæring og kompetanse
system og rutiner for å
redusere/forhindre IKT risikoer
drift og vedlikehold
informasjonssikkerhet
beredskap
vedlikehold
sikkerhet
system for eiendomsforvaltning
likebehandling
omdømme
informasjon
investeringsvedtak
delegasjon
system for å holde oversikt over
iverksetting/oppfølging
Måloppfyllelse
Effektivitet
økonomistyring (jf. plan for
selskapskontroll)

2015: PPT i skole og
barnehage
2011: Kvalitet i
grunnskolen
2015: PPT i skole og
barnehage
2012: Kvalitet i
sykehjem
2014:
Samhandlingsreformen
FR prosjekt 2018
FR prosjekt 2018
FR prosjekt 2017

FR prosjekt 2017

2018: Empo AS

2018: Follo
landbrukskontor
FR prosjekt 2017
-

Forsvarlig saksforberedelse av pol.
saker
Iverksetting og oppfølging av pol.
vedtak
Avvikshåndtering

FR prosjekt 2018
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Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet
innhold.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følger vedlagt.
Fremdriftsplan
En ser for seg følgende fremdrift:
Fase
1
2
3
4
5

Beskrivelse
Tema for forvaltningsrevisjon
Mål og problemstillinger
Prosjektplan
Forvaltningsrevisjonsrapport
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport

Dato/tidsperiode
27.11.18
Januar 2019
Februar/mars 2019
September/oktober 2019
Frist: 6 mnd./12 mnd. etter
vedtak i kommunestyret.

Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Side 3 av 3
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PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON
2017 – 2020
Ski kommune
Vedtatt av Kommunestyret sak 163/16
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Plan for forvaltningsrevisjon i Ski kommune 2017 - 2020
Bakgrunn
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom
dette blir ønskelig.

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal
vedtas av kommunestyret.
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger. «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.

Formålet med forvaltningsrevisjon
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og
øvrige politiske vedtak.
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon
til:
- forbedringer i kommunen.
- læring blant medarbeiderne.
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen
2
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen
Gjennomføring
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan.
Rapportering
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om
oppfølgingen.
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016):












Nav Ski
Omorganisering, økonomi og IKT
Prosjektstyring
Forvaltningsrevisjon Follo ren IKS
Samhandlingsreformen
Barnevern
PPT i skole og barnehage
Sikkerhet og beredskap
Vann og avløp
Psykisk helsearbeid for unge
Internkontroll

Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon som
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for
kommunen, kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.
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Selskapskontroll
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i.
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for selskapskontroll av FIKS.
Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres
minst en forvaltningsrevisjon av selskapene som er aktuelle i løpet av planperioden.
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle
selskapene. Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Empo AS
Alarmsentralen brann øst AS
Follo Brannvesen IKS
Follo Krise- og Incestsenter IKS
Follo Ren IKS
Nordre Follo Renseanlegg IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo kvalifiseringssenter IKS
Follo distriktsrevisjon IKS

Prioritering av forvaltningsrevisjoner
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med
risiko- og vesentlighetsanalysen.
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige
forvaltningsrevisjonene. Tilskuddene til revisjonen har fra 2012 forutsatt at det
gjennomføres tre prosjekter pr. år. Vi legger til grunn for planen at ordningen med tre
prosjekter videreføres.

Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.
Følgende prosjekter prioriteres for Ski kommune for 2017 – 2020:

Prosjekt
Forvaltningsrevisjon av
personaladministrasjon

Forvaltningsrevisjon av
investeringer og gjeld

Aktuelle tema
- kommunens oversikt og styring med
personalet.
- rekruttering og kompetanse
- sykefraværsstatistikk
- sykelønnsrefusjon NAV
-bruk av statstilskudd
- investeringsprogram
- sårbarhet ved renteoppgang
- gjeldsbyrde

4

42/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - 18/00168-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 : Plan forvaltningsrevisjon Ski kommune 2017 - 2020

Forvaltningsrevisjon – Innkjøp

Forvaltningsrevisjon av
Internkontroll

-oppfølging lov om offentlige anskaffelser
-kvalitetssikring
-kompetanse
- etterlevelse av lovverk i
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse

Forvaltningsrevisjon av
barnehagedrift

-likebehandling av private og offentlige
barnehager
-kvalitet i barnehager

Forvaltningsrevisjon av
grunnskoledrift

- tilpasset opplæring
-trivsel og kompetanse blant lærere og
elever

Forvaltningsrevisjon av Pleie og
omsorg

-kapasitet
-oppfølging samhandlingsreformen
-samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter.
-kompetanse

Forvaltningsrevisjon av
ressurskrevende brukere

- kvalitet
-ressurser
-refusjon av utgifter

Forvaltningsrevisjon av
flyktningetjenesten

-integrering
-bolig, barnehage, skole og arbeid

Forvaltningsrevisjon av byutvikling

-organisering
-reguleringsplaner
-infrastruktur
-kapasitet i planarbeid og
byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon av bærekraftig
lokalsamfunn

-oppnåelse av miljømål ved urbanisering.

Forvaltningsrevisjon av
infrastrukturprosjekters belastning

Forvaltningsrevisjon av IKT

Forvaltningsrevisjon av
eiendomsforvaltning

Forvaltningsrevisjon av
Byggesaksbehandlingen

-konsekvenser for innbyggere og bedrifter
ved langvarig anleggsarbeid.
-effektivitet i prosjektgjennomføring
-opplæring og kompetanse
-system og rutiner for å redusere/forhindre
IKT risikoer
-drift og vedlikehold
-informasjonssikkerhet
-beredskap
-vedlikehold
-sikkerhet
-system for eiendomsforvaltning
-likebehandling
-omdømme
-informasjon
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Forvaltningsrevisjon av
vedtaksoppfølging

-investeringsvedtak
-delegasjon
- system for å holde oversikt over
iverksetting/oppfølging

Forvaltningsrevisjon av et selskap

-Måloppfyllelse
-Effektivitet
-økonomistyring
(jf. plan for selskapskontroll)

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet
innhold.

Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon
7.september 2016.
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1

INNLEDNING

1.1 Sammendrag
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for
forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperioden. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.

1.2 Konklusjon
1.2.1

Utviklingstrekk og utfordringer

Kommuneplan 2011-2022 tar høyde for en årlig befolkningsvekst i Ski på 2,0 %. Befolkningsveksten har de siste tre årene ligget på gjennomsnittlig 1,1 % per år, men viser stigende
tendens. Ski kommune gjennomfører store investeringer i hovedavløpsledning innen 2019. En
rekke nye boligfelt vil da være ferdig regulert. Follobanens nye dobbeltspor vil stå ferdig i
2021. Disse forholdene vil stimulere til økt boligbygging og tilflytting, slik at en befolkningsvekst på 2,0 % årlig kan bli en realitet fra ca. 2020.
For Ski kommune medfører dette store investeringer og press for økt drift også frem til 2020.
For å oppnå positive driftsresultater, stilles krav til videre omstilling og effektivisering av
kommunale tjenester.
1.2.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Ski kommunes kontrollutvalg, kommunestyrets medlemmer, rådmannens ledergruppe og
virksomhetsledere har gitt innspill til risikoområder, og revisor har studert Budsjett og handlingsplan 2016–2019. På dette grunnlag gjennomgås 20 risikoområder. Noen felles (like)
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere rådmenn.

1.3 Anbefalinger
Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig
aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ski kommune 2017–2020:
a. Personaladministrasjon.
b. Investeringer og gjeld.
c. Kommunale innkjøp.
d. Internkontroll.
e. Barnehagedrift.
f. Grunnskoledrift.
g. Pleie og omsorg.
h. Ressurskrevende brukere.
i. Flyktningetjeneste.
j. Byutvikling.
k. Bærekraftig lokalsamfunn.
l. Infrastrukturprosjekters belastning.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bakgrunn
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:
 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med
bestemmelsene i dette kapittel."
 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter."
Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011, s. 78) definerer nøkkelbegrepene slik:
 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik
fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."
 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og
avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke."
Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for
analysen.

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 24.11.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016,
herunder overordnet analyse.
Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at
kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder
prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:
1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen.
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.

2.3 Metode
Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier.
Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:
1. Kommuneplanen 2011–2022 (vedtatt av kommunestyret 22.6.2011).
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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2. Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (vedtatt 9.12.2015).
3. Kommunens internettsider (www.ski.kommune.no).
4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra, endelige tall) og befolkningsstatistikk
(Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter
kommune) (ssb.no).
5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebarometeret.no).
6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.
7. Kommunestyrerepresentanters innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
8. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.
9. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
10. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra
regnskapsrevisjon.
Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
24.11.2015: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016,
herunder overordnet analyse
15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering.
26.1.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.
Feb. 2016:
Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer.
1.3.2016:
Idédugnad med rådmannens ledergruppe.
3.5.2016:
Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.
14.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.
20.9.2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.
Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune og FIKS i prosjektet.
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3

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

3.1 Administrativ organisering
Ski kommunes administrasjon består av rådmann og tre kommunalsjefer (rådmannens ledergruppe), samt 32 virksomheter:
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Uten at det fremgår av organisasjonskartet, kalles venstre kolonne for kommunalområde oppvekst, midtre kolonne er kommunalområde velferd, mens høyre kolonne er kommunalområde
samfunn. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt kommunalområde.

3.2 Utviklingstrekk
Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens
utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostrastatistikk.1 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:
3.2.1





Ski vokste med 486 innbyggere i 2015 til 30 261 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsveksten utgjorde 1,6 % – mot 0,9 % i landet.
Over de siste tre årene har Skis folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,1 % per år
(0,8 % i 2013, 0,8 % i 2014 og 1,6 % i 2015).
Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Skis folkemengde med 12,0 % – mot 18,6 % i
Akershus og 12,4 % i landet.
I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kommuner) har Ski litt større andel
barn i barnehagealder, klart flere barn i grunnskolealder og klart færre innbyggere 80
år og over.
3.2.2







Kommuneøkonomi

Ski kommune hadde sum driftsinntekter på 2,06 mrd. kr i årsregnskap 2015.
Kommunen hadde netto driftsresultat på -34 mill. kr (-1,4 % av sum driftsinntekter) i
2014 og -5,4 mill. kr (-0,3 %) i 2015. Dette var lavere enn anbefalt minimum (1,75 %,
ifølge teknisk beregningsutvalg).
Kommunens netto lånegjeld utgjør 74 427 kr per innbygger i 2015 – 23 % høyere enn
gjennomsnittet i Kostra-gruppe 13. Kommunen har en samlet lånegjeld på 2,7 mrd. kr,
inkludert startlån til innbyggere og lån til selvkostområdet (vann, avløp, renovasjon;
VAR).
3.2.4



Personale

Ski kommunes personale utførte til sammen ca. 1 812 årsverk i 2015.
Sammenliknet med Kostra-gruppe 13 har Ski kommune lavere andel årsverk i administrasjon, høyere andel årsverk i grunnskole og lavere andel årsverk i helse- og sosialtjenester.
Ski kommune oppgir et totalt sykefravær på 8,3 % i 2015 – likt med nivået i fire
Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %).
3.2.3




Befolkning

Tjenesteområder

Ski kommunes grunnskoler kostet 87 972 kr per elev i 2015 – 12 % under gjennomsnittet for Kostra-gruppe 13.

1

Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001.
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 13 består av "Store
kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de fire største byene". 49 kommuner, bl.a. 9 Akershus-kommuner:
Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Eidsvoll.
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En sykehjemsplass kostet 1 042 431 kr i 2015 – 4 % under Kostra-gruppe 13
(gjennomsnitt).
Ski kommune utbetalte 39,7 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+12 % på to år).
Avløpstjeneste (kloakk) kostet 4 834 kr (+ mva) for en 120 m2 bolig i 2015, som var
47 % over Kostra-gruppe 13. Dette henger sammen med høye investeringer i avløpsnettet.
Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 154 kWh per m2 i 2015 – 8 % under
Kostra-gruppe 13.

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved
hjelp av 126 Kostra-indikatorer, plasserer Ski kommune som nr. 55 blant landets 428 kommuner (korrigert for inntektsnivå; nr. 108 uten korrigering). Kommunebarometeret oppsummerer
Ski kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."

3.3 Utfordringer
3.3.1

Overordnete mål

Kommuneplan 2011–2022 har en rekke mål, som Budsjett og handlingsplan 2016-2019 (s.
39) oppsummeres i fire overordnete mål:
 "Ski kommune skal ha et godt tilbud til innbyggerne.
 Ski kommune skal ha en bærekraftig økonomi.
 Ski kommune skal være en aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler.
 Ski kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver."
Tidligere Overordnet målkart erstattes fra 2016 av Mål- og resultatkjeden. "Mål- og resultatkjeden har blitt utarbeidet gjennom en prosess hvor både politikere, rådmannens ledergruppe,
virksomhetsledere og tillitsvalgte har deltatt." "For å nå målene må det skapes resultater som
kan måles." Målingen skjer på utvalgte indikatorer.
Eksempelvis under målet "Innbyggere" oppstiller "Mål- og resultatkjede Oppvekst" 12 resultater. (Budsjett og handlingsplan 2016-2019, s. 61.) Ett resultat er "Elevene trives på skolen",
som måles med tre indikatorer, herunder elevundersøkelse trivsel, der "Planlagt nivå 2016" og
2019 er en skår på 4,4 (av 5). Et annet resultat er at "Elevene har gode resultater", som måles
med syv indikatorer (seks nasjonale prøver og grunnskolepoeng). Planlagt nivå er "> landet"
for både 2016 og 2019.
3.3.2

Boligbygging – befolkningsprognose

Kommuneplan 2011–2022 ble vedtatt i 2011. Rullering av kommuneplanen vil ventelig bli
igangsatt i 2017, og revidert kommuneplan sluttbehandlet tidlig i 2019. Revisor legger til
grunn Budsjett og handlingsplan 2016–2019, som er mer oppdatert enn nåværende
kommuneplan.
Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (s. 8) viser tre befolkningsprognoser: SSBs prognose,
Rambølls lave anslag og Rambølls høye anslag (begge er over SSBs prognose). Prognosene
spriker hovedsakelig fra 2020. "I Kommuneplan 2011–2022 er det tatt høyde for en årlig
befolkningsvekst i kommunen på 2,0 %, i all hovedsak kanalisert til Ski og Langhus." "I den
neste 10–15 årsperioden er det ventet at kommunens befolkning vil vokse med over 30,0 prosent og passere 40 000 i antall" (s. 2).
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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"SSBs prognoser er basert på historiske tall for befolkningsutvikling. Ski kommune har de
siste årene hatt en forholdsvis lav boligbygging, der en rekke boligprosjekter står på vent på
grunn av manglende infrastruktur, slik som hovedavløpsledning. Når denne står ferdig vil en
rekke av disse prosjektene kunne realiseres." (Budsjett og handlingsplan 2016–2019, s. 8.)
Ski kommunes samfunnsplanlegger opplyser til revisor (epost 20.5.2016): "Mange boligprosjekter er på vent grunnet revidering av kommuneplan, vedtak i områdeplanene og midlertidige plan/byggeforbud på enkelte områder. Mesteparten av ledningsnettet skal være ferdig
2018/19. I tillegg er det nye utfordringer med overvannshåndtering både for Ski sentrum og
Langhus. Egen rapport om avbøtende tiltak legges fram til sommeren."
Et av Norges største samferdselsprosjekter er Follobane-prosjektet (26 mrd. kr): Bygging av
to nye jernbanespor på strekningen Oslo S–Ski fullføres i 2021; strekningen får da til sammen
fire jernbanespor. Reisetiden til hovedstaden reduseres fra rundt 24 minutter til 12 minutter.
Dette vil styrke Ski kommunes rolle som regionalt knutepunkt og stimulere tilflytting og
boligbygging.
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. Planen definerer Ski som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker,
Lillestrøm, Jessheim og Ås. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått
navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden.
Skis folkemengde har vokst med gjennomsnittlig 1,1 % per år over treårsperioden 2013–2015,
men trenden er stigende (1,6 % i 2015). Kommuneplanens befolkningsvekst på hele 2,0 % per
år vil realiseres først fra ca. 2020, etter revisors vurdering.
3.3.3

Utfordringer til 2020

Basert på utviklingstrekk og Budsjett og handlingsplan 2016–2019 oppsummerer revisor
følgende utfordringer og satsingsområder for Ski kommune til 2020:
1 Store investeringer – krevende finansiering:
 Befolkningsveksten gir "en del utfordringer knyttet til teknisk og sosial infrastruktur som
for eksempel kapasitet og kvalitet på avløpsnett, barnehage- og skolekapasitet og utvikling
av pleie- og omsorgstilbud." (Budsjett og handlingsplan 2016–2019, s. 4.)
 Ski kommune planlegger investeringer for 1,5 mrd. kr i perioden 2016–2019. Dette
inkluderer investeringer i vann- og avløpsnettet (tiltaksplan VA) for 460 mill. kr i fireårsperioden (s. 2).
 Blant 60 investeringsprosjekter kan nevnes: 24 samlokaliserte boliger og omsorgsboliger
vil bygges i 2017. Flyktningeboliger for utleie kjøpes/bygges hvert år. Kapasitetsutfordringer på Finstad skole i 2016 kan bli løst midlertidig med paviljong. Hebekk skole blir
rehabilitert og Ski ungdomsskole utbygget i 2018.
 Samfunnsplanlegger opplyser at det er utarbeidet en skolebyggbehovsplan, som går inn
for å bygge to helt nye grunnskoler – en barneskole og en ungdomsskole. Når disse skal
stå ferdig, er ikke bestemt. Ny barneskole og ungdomsskole skal vurderes i budsjett/ handlingsplan for 2017–2020.
 "For å kunne håndtere de økende finansutgiftene er det nødvendig å prioritere tiltak som
samlet gir kostnadsdempende vekst. Utnyttelse av kommunens inntektspotensial er én
viktig faktor i dette" (s. 2).
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2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:
 "Kommunens økonomi er under sterkt press i planperioden og forventes også å ha det i
tiden etter 2019. Inneværende år [2015] viser relativt svak skattevekst og et driftsnivå som
er høyere enn budsjettert" (s. 2).
 Rådmannen har "arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et budsjettforslag som
innebærer inndekninger på om lag 30,0 mill. kroner i 2016. Forslaget til økonomiplan forutsetter at det dekkes inn ytterligere om lag 15,0 mill. kroner i 2017, og deretter ytterligere
om lag 20,0 mill. i både 2018 og 2019. Det er nødvendig for at kommunen skal oppnå
positive driftsresultat som kan brukes til å delfinansiere investeringer" (s. 2).
 Det er "et økende gap mellom innbyggernes forventninger til og opplevelse av
tjenestetilbudet. Kommunens gjeldsbelastning er økende. Disse forholdene vil kunne sette
Ski kommunes økonomi ytterligere under press de nærmeste årene" (s. 4).
 "Det vil stilles krav til videre omstilling og effektivisering av kommunale tjenester, både
for å lette kostnadsnivået og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Ski kommune er en del
av det pressede arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen, og har utfordringer med å tiltrekke
seg kvalifisert arbeidskraft i konkurranse med privat sektor og andre offentlige virksomheter" (s. 5).
 "De siste ti årene har kommunen hovedsakelig oppnådd positive netto driftsresultat og har
etter det bygd fondsreserver. Ved behov kan kommunestyret disponere om lag 200,0 mill.
kroner fra frie fond. Dette er en god reserve som utgjør om lag 10,0 prosent av kommunens årlige driftsinntekter, og gjør kommunen i stand til å håndtere økonomiske svingninger" (s. 21).
3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:
 "Satsingen på kommunens IKT-tjenester videreføres. Dette er et viktig bidrag for å kunne
drive en effektiv tjenesteproduksjon i kommunens virksomheter, og legger til rette for
styrket bruk av IKT i skolen" (s. 1).
4 Velferd – styrket hjemmetjeneste:
 "De siste års satsinger innen pleie- og omsorgsfeltet videreføres. Rådmannen foreslår å
styrke hjemmetjenesten ytterligere. I tillegg legger budsjettforslaget opp til en flerårig
satsing på velferdsteknologi og selvhjelpstiltak. Tilrettelegging for at innbyggerne kan bo
i eget hjem er viktig for å møte den fremtidige etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. [...] Kommunen har relativt god dekning på antall sykehjemsplasser" (s. 1).
 Eldrebølgen bygger seg opp, men starter for alvor i 2020-årene. "I Ski forventes gruppen
67+ å øke med om lag 46,0 prosent, nær 2 000 personer, frem til 2029" (s. 3).
 "Ski kommune kan regne med at det kommer en ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2016, som vil være minst 20,0 prosent over den anmodningen
kommunen allerede har fått" (s. 5). Utfordringer i flyktningearbeidet er å skaffe egnede
boliger, målrettede jobbtiltak, stigende sosialhjelpsutbetalinger, økt arbeidspress for
barneverntjenesten og behov for flere plasser i voksenopplæringen.
 "Kommunen vil møte en gruppe mennesker som en må forvente har til dels store og
sammensatte behov knyttet til ulike helseutfordringer. [...] Helsestasjonens arbeid, også i
forhold til smittevern, vil sannsynlig måtte tilføres ytterligere ressurser" (s. 5).
 "Kommunen må utvikle forebyggende, rehabiliterende og mestringsbaserte tilbud som
treffer mange brukere. For å redusere det fremtidige behovet for medisinsk behandling og
hjelp er det nødvendig å tenke forebyggende. Den enkelte må ansvarliggjøres til å ta
medansvar for egen helse" (s. 54).
 "Ny [statlig] veileder for oppfølging av jordmor for mor etter fødsel stiller krav som
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kommunen i dag ikke har kapasitet til å fylle. Velferd skal arbeide med målsettingen om
at kravet skal innfris" (s. 54).
Sosialhjelp: "Stønadslengden for både ungdom og voksne ligger høyt i Ski... målt i
forhold til øvrige kommuner i Follo" (s. 58).

5 Oppvekst – gradvis fullere skoler:
 "Kapasitetsgrensene vil overgås både på barne- og ungdomstrinnene" (s. 11).
 "Ski kommune har full barnehagedekning, og for å møte fremtidige behov fortsetter arbeidet med nye barnehager fremover. Etterspørselen etter barnehageplasser er imidlertid
lavere enn tidligere forutsatt, på grunn av små barnekull" (s. 1). Kråkstad barnehage, som
er budsjettert til 40,4 mill. kr (+1,2 mill. kr til inventar og utstyr) og bygges for 109 barn,
åpnet i august 2016.
6 Samfunn – utbygging av vann- og avløpsnett og arealplanlegging:
 Utbyggingen av Ski kommunes vann- og avløpsnett fullføres innen 2019.
 "Kommunen har gjennomført store rehabiliteringer av blant annet skolebygg, og har med
det redusert noe av tidligere vedlikeholdsetterslep" (s. 78). Frem til 2019 vil det finne sted
"Generell oppgradering av den kommunale bygningsmassen og på IKT-området" (s. 36).
 "For å møte de regionale utfordringene som er beskrevet foran, er det nødvendig å utvikle
samordnede og effektive areal- og transportløsninger, der innbyggerne bor tettere og er
mindre avhengige av personbil enn i dag. Som arealplanmyndighet har kommunen en
nøkkelrolle i å oppfylle regionale målsettinger" (s. 4).
 "Boligforvaltning: Ski kommune har om lag 400 kommunale utleieboliger. Dette er både
samlokaliserte boliger til personer med spesielle behov og boliger spredt i sameier og
borettslag. Det kreves tett oppfølging av husleieavtalene, og saker knyttet til restanser og
utkastelser blir diskutert og forsøkt løst i kommunens boligteam" (s. 87).
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

SENTRALADM.,
PERSONAL,
ØKONOMI

Risiko for avvik:

Konsekvens:

Område:
Møte med
publikum:

Personaladministrasjon:

Vanskelige
brukere:

2

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Risiko for at innbyggerne møter
M
et avvisende og langsomt "byråkrati". Fremstår kommunen med
lett tilgjengelig informasjon og
serviceorienterte medarbeidere?
Temaer er nettsider, digitale søknader, post/arkiv-rutiner, åpenhet
og saksbehandlingstid, samt
kanskje vedtaksoppfølging.
Personaladministrasjon: Risiko
H
for at kommunen ikke har oversikt over og styring med personalet. Note til årsregnskap oppga
1728 årsverk i 2014 og 1812 årsverk i 2015, mens Kostrastatistikk oppga 2050 årsverk i
2014.2 Forklaring kan ligge i midlertidige stillinger, især vikarer
(dobbelttelling), fravær og telledato. Også fraværsstatistikk er
en utfordring i kommune-Norge.
HR-systemer (IKT) står sentralt.
Er kommunen ajour med å sende
krav om sykelønnsrefusjon til
NAV?
Personale: Risiko for at vekst i
befolkning og tjenesteyting medfører press på personalet. Er årsverkene optimalt fordelt?
Rekruttere, utvikle og beholde
kvalifiserte medarbeidere er en
utfordring på flere fagområder.
Risiko for at ansatte blir utsatt for
vold og krenkende adferd fra brukere i pleie og skole. Rutiner for
ansattes sikkerhet og rutiner for
avviksrapportering og avvikshåndtering er temaer.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

M

Tillitsskapende
forvaltning er viktig
for innbyggerne og
kommunens
omdømme.

H

Oversikt over kommunens viktigste
innsatsfaktor er
viktig. Har kommunen flere årsverk enn
det som rapporteres
til de folkevalgte?

Kompetent personale er avgjørende
for kommunens tjenesteyting.

M

H

Vold utøvd av
klienter kan få store
konsekvenser for
den enkelte ansatte.

Sysselsettingstall 2015 er ikke publisert av SSB per 6.9.2016; de kommer trolig senere i høst.
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Kommunens
driftsøkonomi:

Investeringer
og gjeld:

Kommunale
innkjøp:

Internkontroll:

Risiko for at administrativ orgaM
nisering og arbeidsmåter ikke er
optimale, dvs. at budsjettmidler
utnyttes dårlig. Årlig gjennomgang i budsjett/handlingsplan
"snur hver stein"? Noen vil hevde
at innsparingene har gått for
langt.
Nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 vil trolig gi endringer for Ski kommune på inntil
+/- 2 mill. kr fra forutsetningene
for 2016. Hanker kommunen inn
alle aktuelle statstilskudd til
driftsprosjekter?
Risiko for at kommunens gjelds- H
byrde blir tung og renteutgiftene
høye. Lånegjeld per innbygger er
høyere enn i sammenliknbare
kommuner. Kommunen er sårbar
for renteoppgang. Er investeringsprogrammet hensiktsmessig,
og hanker kommunen inn alle
aktuelle statstilskudd til investeringsprosjekter?
Risiko for brudd på lov om
M
offentlige anskaffelser og for
dårlige innkjøp. Er kommunens
innkjøp effektive? Utfordringer er
bestillerkompetanse, konkurransebasert innkjøp, protokoller,
lojalitet til rammeavtaler og etisk
innkjøp.

M

Med trang kommuneøkonomi er jevnlig trimming av tjenesteproduksjonen
vesentlig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsplan.

M

Styring av investeringer og gjeld er
meget viktig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsplan.

M

Risiko for at lovverk ikke etterleves i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.

H

Regelverket for
anskaffelser er noe
forenklet, men fortsatt komplisert.
Kommuner blir stadig innklaget for
Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA).
Regelbrudd kan føre
til økonomisk tap,
rettssak og omdømmetap.

H
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BARNEHAGE,
GRUNNSKOLE
Område:
Barnehagedrift:

Grunnskoledrift:

KULTUR,
IDRETT,
FRILUFTSLIV
Område:
Kultur, idrett og
friluftsliv:

HELSE OG
OMSORG
Område:
Pleie og omsorg:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for svikt i barnehagedrifH
ten og forskjellsbehandling av
barnehager (kommunale og private). Kvalitet i kommunale og
private barnehager - følger barnehagemyndigheten opp sitt ansvar?
Risiko for at ikke alle elevgrupper M
får tilpasset opplæring. Kan
undervisningen forbedres med
systemtiltak og digitale undervisningsmidler? Læreres og elevers
trivsel og kompetanse er temaer.

Risiko for avvik:

Risiko for at kulturtilbudet svekkes. Noen temaer: kulturskole,
idrettshaller og innbyggernes
rekreasjonsmuligheter.

Risiko for avvik:

Sannsynligh:

M

Barnehager er viktig
for barna – og
kommunens
omdømme.

M

Grunnskole er et
stort og krevende
tjenesteområde.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at kommunen ikke
H
makter å dekke tjenestebehovet til
et økende antall pasienter, som
følge av befolkningens stigende
etterspørsel (inkludert flere yngre
brukere, under 67 år) og samhandlingsreformen. Utfordringer
er omsorgsboliger, årsverk, kompetanse, velferdsteknologi og
samarbeid med andre aktører:
Ahus (liggetid, kommunikasjon i
Helsenett, legemiddellister,
avvikshåndtering og kompetanseoverføring) og Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski.
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Vesentlighet:

Vesentlighet:

"Limet i lokalsamfunnet" er viktig for
identitet og trivsel.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Hjemmetjenester er
et voksende tjenesteområde.
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Rus/psykiatritjenester:

Ressurskrevende
brukere:

Helsestasjon og
skolehelsetjeneste:

BARNEVERN,
SOSIAL,
FLYKTNING
Område:
Sosialtjenester:

Flyktningetjeneste:

Risiko for at antall klienter stiger. M
Samhandlingsreformen har gitt
økt kommunalt ansvar fra 2016.
Temaer: boliger, samarbeid helseforetak/kommune og sensitive
personopplysninger.
Risiko for at tjenesteyting til psy- H
kisk utviklingshemmede m.fl.
ikke har god kvalitet og ressursbruk, samt at refusjon av utgifter
svikter. Flere Follo-kommuner
opplever nå økende utgifter for
ressurskrevende brukere.
Risiko for at fødselsdepresjoner
M
og psykiske lidelser blant
barn/unge fortsetter å øke – til
tross for en nasjonal satsing i
2016.

Risiko for avvik:

M

Viktig å møte
veksten i rusmisbruk.

M

Sårbar brukergruppe
– store beløp.

M

Helsestasjon og
skolehelsetjeneste er
viktig i forebyggende helsearbeid.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at sosialhjelp utbetales L
til for mange og for lenge, men
også for lite i noen tilfeller.
Sosialhjelpsutbetalingene øker i
mange kommuner.
Risiko for sviktende integrering
M
av flyktninger som bosettes i
kommunen. Utfordringer er bolig,
barnehage, skole, arbeid og
sosialisering/integrering. Det
gjelder enslig mindreårige og
voksne flyktninger.
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Vesentlighet:

Sannsynligh:

M

H

Hjelp til selvhjelp
for innbyggere er
viktig, samt å økonomisere med
kommunens midler.
Et krevende fagområde i årene som
kommer.
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EIENDOM, VAR,
REGULERING,
BYGGESAK
Område:

Byutvikling:

Bærekraftig
lokalsamfunn:

Infrastrukturprosjekters
belastning:

Eiendomsforvaltning:

Risiko for avvik:

Risiko for at Ski kommune ikke
er forberedt på urbaniseringen
som kommer. Fullføring av Follobanen i 2021 blir en milepel.
Ski utpekes som regionby i
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Er Ski
kommune forberedt med reguleringsplaner og infrastruktur? Kan
planarbeid og byggesaksbehandling forbedres? Gir byggesaksgebyrer kostnadsdekning (selvkost)? Kommunesammenlikning i
Follo er interessant.
Risiko for at energibruk, transport
og avfallshåndtering i lokalsamfunnet blir mindre miljø- og
klimavennlig med urbaniseringen.
Analysen bør omfatte statlige og
fylkeskommunale aktører (transportselskaper m.m.), kommunen,
private bedrifter og innbyggere.
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.). Kan kommunen bidra til å bedre prosjektgjennomføringen av statlige og kommunale infrastrukturprosjekter?
Risiko for at kommunale eiendommer verdiforringes. System
for kommunal eiendomsforvaltning, bruk av bygningsarealer og
sikkerhet i kommunale bygg er
beslektete temaer.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Vesentlighet:

Konsekvens:

Sannsynligh:

H

M

Vellykket lokalsamfunnsutvikling er
krevende – og viktig
for mange menneskers trivsel.

M

M

Kommunen har
høye miljøambisjoner.

M

M

Viktig at noen
tenker på innbyggernes og bedrifters
interesser under
langvarig anleggsarbeid.

M

M

Bygningsvedlikehold er et svakt
punkt i mange
kommuner. Det kan
bli dyrt på sikt.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 43/18

Uttreden av interkommunalt samarbeid Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00171-1
Møtedato

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.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
e-post fra Nordre Follo v administrasjonssjef, VedtekterFIKSper020615
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Ski kommune legges ned fra 31.12.19 og blir en del av Nordre Follo kommune
1.1.2020.
Ski kommune er deltaker i Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
Uttreden av FIKS har en oppsigelsestid på 1 – ett – år.
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har nylig fått oppdrag om å utrede
sekretariatsordning for Nordre Follo kommune.
For å unngå at Ski kommune skal påføre seg økonomiske og administrative heftelser
ut over 31.12.19, bør Ski kommune tre ut av det interkommunale samarbeidet med
virkning fra 1.1.2019. Endelig uttreden vil da være 1.1.2020.
Bakgrunn for saken
Fellesmøtet for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski vedtok 29.5.17 i sak 4/17
Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen følgende:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda med
følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av ordning for
kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
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Fellesnemnda for Nordre Follo vedtok 4.12.17 i sak 20/17 Nordre Follo kommune utredning av revisjonsordning for den nye kommunen følgende:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av
revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av
delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om
ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Fellesnemnda for Nordre Follo vedtok 18.9.18 i sak 42/18 Utredning av
sekretariatsordning for kontrollutvalget Nordre Follo kommune 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.

På bakgrunn av dette vedtaket, besluttet fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i
Oppegård og Ski 25.10.18 i sak 6/18 Utredning om sekretariatsordning - Valg av
settesekretariat følgende:
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.

Avgrensning
Denne saken legges frem uavhengig av det pågående arbeidet med settesekretariat
og dets arbeid med å utrede sekretariatsordning for Nordre Follo.
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) er et interkommunalt
samarbeid regulert etter kommunelovens § 27. Sekretariatet er ikke et eget
rettssubjekt, men et samarbeid mellom de deltakende kommunene.
FIKS yter sekretariatsbistand for kontrollutvalgene i følgende kommuner:








Enebakk (vært med siden oppstart i 2005)
Frogn (vært med siden oppstart i 2005)
Nesodden (vært med siden høsten 2010)
Oppegård (vært med siden oppstart i 2005)
Ski (vært med siden oppstart i 2005)
Vestby (vært med siden oppstart i 2005)
Ås (vært med siden oppstart i 2005)

HJEMMEL:
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd:
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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.

e-post fra Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef
FIKS har mottatt en e-post fra Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef, datert
15.11.18.
Her skisseres følgende:




Valg av løsning for kontrollutvalgsekreteriat for Nordre Follo kommune må vedtas i Fellesnemda i
møte 6.12.2018.
Eventuelt oppsigelse av videre deltakelse i FIKS må vedtas i Ski kommunestyre den 12.12.2018.

Det bemerkes videre:
«Skrivefrist for saker som skal behandles i fellesnemda 6. desember er 26. november. Saksutredning
for beslutning av videre deltakelse i FIKS må derfor være fullført innen denne dato, skal evnt. uttreden
være avklart innen fristen 31.12.18. Vi ber derfor om at arbeidet settes i gang, med mål om
ferdigstillelse innen 26. november d.å.
Avtalen om videre deltagelse i FIKS har ikke noen bestemt frist for oppsigelse og uttreden. Dersom
utredning og anbefaling fra Kontrollutvalgene av tidsmessige årsaker ikke er mulig å oversende
Fylkesnemnda innen skrivefristen kan avtalen sies opp fra den dato Fellesnemnda behandler saken i
2019, med oppsigelsestid 1 år etter. Uttreden vil da bli tilsvarende inn i 2020.»

Vurdering:
Saksbehandlingstid
Fra fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 29.5.17 anmodet om å få
oppdraget til å utrede sekretariatsordning til Fellesnemnda 18.9.18 ga
kontrollutvalgene oppdraget har det tatt over 15 måneder.
Forsvarlig saksbehandling
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 20 annet ledd:
§ 20.Sekretariat
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet
og at utvalgets vedtak blir iverksatt. [min utheving]
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 fylkekommunens 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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Bestemmelsen gjelder også for det aktuelle settesekretariat.
Den tidsplan som skisseres fra Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef for
utredning og behandling av utredning om sekretariatsordning anses ikke som
forsvarlig. Pr. 15.11.18 var det enda ikke inngått avtale med settesekretariat for å
utføre utredning om sekretariatsordning.
På denne bakgrunn ser en seg nødt til å foreslå at Ski kommune trer ut av det
interkommunale samarbeidet som FIKS utgjør, med virkning fra 1.1.2019. Endelig
uttreden vil da være 1.1.2020. Denne løsningen vil medføre at Ski kommune ikke
påføres økonomiske og administrative heftelser i forhold til FIKS etter denne dato.
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Økonomi
Det følger av FIKS sine vedtekter punkt 14.2:
14.2
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte ovenfor kreditorene og ovenfor de øvrige deltakere for sin
andel av sekretariatets forpliktelser på uttredningstidspunktet.

De økonomiske forpliktelsen for FIKS knytter seg til følgende:
Tekst
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift, avsetning av pensjonspremie

Beløp (pr 19.11.18)
129 720,82
92 646,23

SUM

222 367,05

En regner med at disse kostnadene vil være tilnærmet doblet innen 31.12.19.
Det følger av vedtektenes punkt 6.2 og 6.3:
6.2
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av
driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall. Avtalt
driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.05. hvert år.
6.3
Den enkelte deltaker er utad 100 % ansvarlig for sekretariatets forpliktelser, men kan umiddelbart
deretter kreve refundert fra de øvrige deltakere deres andel etter ovenstående fordelingsnøkkel.

Legger en kostnadsnøkkelen i punkt 6.2. til grunn, blir kostnadsfordelingen følgende:
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby

Grunnbeløp
(50 %)
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14

Folketall
(pr 1.1.2018)
10 945
15 735
19 287
27 178
30 880
17 486

Folketall
(andel i %)
7,72
11,11
13,62
19,19
21,80
12,34

Folketall
(50 %)
3,86
5,56
6,81
9,60
10,90
6,17

SUM
(i %)
11,00
12,70
13,95
16,74
18,04
13,31
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Ås
SUM

7,14
49,98

20 084
141 595

14,18
99,96

7,09
49,99

14,23
99,97

Etter denne kostnadsnøkkelen vil Ski kommune hefte for 18,04 % av de økonomiske
forpliktelsene i FIKS. Pr 19.11.18 beløper det seg til kr 40 115,02.
Dersom Nordre Follo kommune velger å videreføre deltakelsen i FIKS, vil denne
kostnaden ikke bli utløst for Ski kommune, men forpliktelsene overfor FIKS vil bli
videreført av Nordre Follo kommune.
Ansatte
Ved en uttreden vil Ski kommune ikke ha noen forpliktelser overfor de ansatte i FIKS
da de er ansatt i vertskommunen (her: Ås kommune), jfr. vedtektenes kapittel 11.
Arkiv
Ved uttreden må det avklares ansvar mellom Ski kommune og FIKS / Ås kommune
som vertskommune for arkiv for kontrollutvalgets elektroniske og papirbaserte
dokumenter til og med 31.12.2019.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger
som innstilling i saken overfor kommunestyret.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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VEDTEKTER
FOR FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
(FIKS)

KAP. 1. SEKRETARIATETS RETTSLIGE STATUS
1.1
Follo Interkommunale Kontrollutvalgs Sekretariat (heretter kalt FIKS) er en interkommunal
virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27 av 25. sept 1992 (heretter
kalt KL).
1.2
Sekretariatet er ikke eget rettssubjekt, men er et samarbeidstiltak mellom deltakende
kommuner.
KAP. 2. DELTAKERE I SEKRETARIATET
Deltakere i sekretariatet er:
Enebakk kommune, organisasjonsnummer 964 949 581, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Frogn kommune, organisasjonsnummer 963 999 098, Rådhusveien 6, 1440 Drøbak
Nesodden kommune, organisasjonsnummer 944 383 565, Vardenbakken 99,1451 Nesoddtangen
Oppegård kommune, organisasjonsnummer 944 384 081, Kolbotnvn 30, 1410 Kolbotn
Ski kommune, organisasjonsnummer 960 507 878, Idrettsveien 8, 1400 Ski
Vestby kommune, organisasjonsnummer 943 485 437, Rådhusgt 1, 1540 Vestby
Ås kommune, organisasjonsnummer 964 948 798, Skoleveien 1, 1430 Ås
KAP. 3. SEKRETARIATETS FORMÅL
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de
til en hver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med
hjemmel i KL.
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene.
KAP. 4. SEKRETARIATETS OPPGAVER
Sekretariatet skal være sammensatt slik at så vel vanlige sekretariatsoppgaver som spesifikke
fagoppgaver i forhold til forskrift om kontrollutvalg kan utføres av sekretariatet.
KAP. 5. VERTSKOMMUNE
Sekretariatet har kontor i Ås kommune, som også er sekretariatets vertskommune.
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KAP. 6. INNSKUDDSPLIKT, EIERANDELER OG DELTAKERANSVAR
6.1
Deltakerne i sekretariatet svarer ikke innskudd.
6.2
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50
% av driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.
Avtalt driftstilskudd betales til vertskommunen innen 01.05. hvert år.
6.3
Den enkelte deltaker er utad 100 % ansvarlig for sekretariatets forpliktelser, men kan
umiddelbart deretter kreve refundert fra de øvrige deltakere deres andel etter ovenstående
fordelingsnøkkel.
KAP. 7. STYRET
7.1
Sekretariatet ledes av et styre.
Styret, som velges for kommunestyreperioden på 4 - fire - år, har ett medlem fra hver
kommune. Styret består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som
personlige varamedlemmer. Styret sitter inntil nytt styre er valgt.
Styret utpeker selv styrets leder og dets nestleder.
7.2
Sekretariatets leder, som er styrets sekretær, har møteplikt i styremøter og har rett til å uttale
seg, jf også pkt. 8.2.
7.3
Hvert medlem har en stemme.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel minst 1/3-del av
samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er styreleders stemme
avgjørende.
7.4
Styrets oppgave er å påse at sekretariatet drives i samsvar med fastsatt formål, vedtekter,
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunene.
Styret utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i samsvar med de retningslinjer som
kommunene fastsetter.
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Styret kan ikke ta opp lån.
7.5
Styret ansetter leder av sekretariatet. Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av
sekretariatet i forhold til selve driften av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for
øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.
KAP. 8. LEDER AV SEKRETARIATET
8.1
Sekretariatet skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen av sekretariatet og
skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Leder av sekretariatet ansetter øvrige
ansatte.
8.2
Leder av sekretariatet er styrets sekretær og saksbehandler. Leder av sekretariatet har tale- og
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal
kunne møte.
8.3
Leder av sekretariatet skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for driften av
sekretariatet. Leder av sekretariatet skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som
situasjonen tilsier det og som styret for øvrig måtte bestemme.
KAP. 9. SEKRETARIATETS REGNSKAP, BUDSJETT M.V.
9.1
Sekretariatets budsjett skal følge kommunale budsjettforskrifter.
9.2
Sekretariatets regnskap skal føres av vertskommunen. Regnskapet skal føres og avgis etter
kommunale regnskapsprinsipper.
9.3
Vertskommunens revisor reviderer sekretariatets regnskap.
9.4
Regnskap og årsberetning sammen med revisjonsrapporten forelegges for den enkelte deltaker
(kommunestyret) som melding.
KAP. 10. PERSONVERN OG KOMMUNAL FORVALTNING
10.1
De alminnelige regler i bl.a. KL., forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for
sekretariatet.
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KAP. 11. VERTSKOMMUNEN (ARBEIDSGIVERANSVAR)
11.1
Vertskommunen har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet.
Kommunestyret i vertskommunen gir ved oppretting av sekretariatet styret fullmakt til å utøve
arbeidsgiveransvaret fullt ut.
Kommunestyrets overføring av myndighet til styret er en forutsetning for sekretariatets
uavhengighet i forhold til vertskommunens administrasjon.

KAP. 12. MØTEGODTGJØRELSE
12.1
Medlemmer av styret har krav på møtegodtgjørelse i overensstemmelse med de satser som
gjelder lignende verv i vertskommunen.
KAP. 13. ENDRING AV VEDTEKTENE
13.1
Endring av vedtektene krever full tilslutning fra samtlige deltakende kommuner.
KAP. 14. UTTREDEN OG/ELLER AVVIKLING
14.1
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i
sekretariatet.
14.2
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte ovenfor kreditorene og ovenfor de øvrige deltakere
for sin andel av sekretariatets forpliktelser på uttredningstidspunktet.
14.3.
Ved uttreden eller ved avvikling av sekretariatet gjelder KL § 27.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 44/18

Møteplan 1.halvår 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00164-1
Møtedato

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.
Vedlegg:
Ski kommune Møteplan våren 2019
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommune v/politisk sekretariat
SAKSUTREDNING:
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt ni møter, hvorav
7 ordinære kontrollutvalgsmøter.
Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdag som møtedag og kl. 18:00 som
møtetidspunkt.
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte
organ i Ski kommune, herunder spesielt kommunestyret.
VURDERING
Kontrollutvalget bør vurdere om minst ett av møtene skal være et fellesmøte med
kontrollutvalget i Oppegård vedrørende sammenslåingsprosessen mellom Oppegård
og Ski kommuner til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 45/18

Kurs og konferanser 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00151-1
Møtedato

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)
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll
og tilsyn i kommunal sektor. I 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere.
Konferansen avholdes 30. - 31. januar 2019 på The Qube, som ligger i tilknytning til
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay,
Gardermoen.
Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt
bedriftsmedlemskap.
Info om konferansen (hentet fra NKRF sine nettsider, www.nkrf.no ):
Tolga-saken, Boligbygg, nye kommunelov med forskrifter, skattepengene som forsvant - og
mye mer. Alt dette får du vite mer om på Kontrollutvalgskonferansen 2019!
Få med deg VGs beretning om Tolga-saken, og om hvordan kontrollutvalget tar tak i saken.
Den nye kommuneloven er vedtatt, nå skal forskriftene på plass. Hvilken betydning vil det ha for din
kommune og for deg som kontrollutvalgsmedlem? På Kontrollutvalgskonferansen får du siste nytt fra
Kommunaldepartementet!
Hvor blir de offentlige pengene av? Tar vi vare på fellesskapets verdier? På
Kontrollutvalgskonferansen blir det samtale mellom Henning Carr Ekroll, forfatteren av boka
«Skattepengene som forsvant» og gravejournalist i NRK, Vegard Venli!
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Boligbygg-saken har preget nyhetsbildet og det politiske livet i hovedstaden i over et år nå. Det har
vært en krevende sak, og kontrollutvalgslederen i Oslo, Ola Kvisgaard, forteller om hvordan
kontrollutvalget har håndtert denne saken.
Dessuten blir det personvern også på denne Kontrollutvalgskonferansen. GDPR –
personvernforordningen – er blitt en del av norsk lovverk. Hvilken betydning får det for kommunene,
og hva er det viktig for et kontrollutvalg å være oppmerksom på?

FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2019
Konferansen avholdes 4.-5.juni 2019 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S.
Kontrollutvalget i Ski har vært medlem av FKT siden 2013.
Info om konferansen (hentet fra FKT sine nettsider, www.fkt.no ):
Vi jobber kontinuerlig med programmet. Men vi kan røpe at konferansen åpnes med
«Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».
Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske
perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til
rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Etiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"
Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården - i fint vær

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 56 000,- til kurs og
opplæring for at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.
Sekretariatet vil stå for påmelding.
Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften.
Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Side 2 av 2
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 46/18

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00020-10
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Ski KU 161018, Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 251018,
Aktivitetsplan Ski KU pr 161018
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):
OS 46/18
OS 47/18
OS 48/18

Protokoll Ski KU 16.10.18 (vedlagt)
Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.18 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 16.10.18 (vedlagt)

Ås, 20.11.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

16.10.2018 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg
(SV), Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (Sp)
Møtende varamedlemmer:
Kjell Opheim (H) for Bente Njøs Paulshus (H)
Forfall:
Bente Njøs Paulshus (H)
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, rådmann under sakene 32/18 og 35/18)
Terje Trovik, økonomisjef (under sak 35/18)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Behandlingsrekkefølge: sak 35, 32 – 34.
Møteprotokoll godkjent 22.10.2018

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
32/18 18/00102-6

Forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i
Ski kommune - Prosjektplan

3

33/18 18/00139-1

Utredning av sekretariatsordning - Valg av
settesekretariat

4

34/18 18/00020-9

Referat og orienteringer

5

35/18 18/00140-1

2. Tertialmelding 2018

6

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 16.10.2018

Side 2 av 7
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Ski KU-32/18
Forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i Ski kommune Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i
Ski kommune, til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018:
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018:
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur m.m. i
Ski kommune, til orientering.

Ski kontrollutvalg 16.10.2018

Side 3 av 7
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Ski KU-33/18
Utredning av sekretariatsordning - Valg av settesekretariat
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling
av utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018:
Leder innledet.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Leder fremmet følgende forslag på møtedato og -sted:
14.11.2018 kl. 18:00, Formannskapssalen, Ski rådhus
Leder og sekretær skal undersøke om mulighet for et fellesmøte mellom
kontrollutvalgene i forbindelse med Faglig forum 25.oktober 2018.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018:
Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling
av utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.

Ski kontrollutvalg 16.10.2018

Side 4 av 7
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Ski KU-34/18
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
OS 45/18

Aktivitetsplan pr 4.9.18
Sekretær orienterte om at kontrollutvalget vil få fremlagt sak om valg av tema
for forvaltningsrevisjon 2019 i neste møte.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 16.10.2018

Side 5 av 7
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Ski KU-35/18
2. Tertialmelding 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar 2.tertialmelding 2018 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 16.10.2018:
Rådmann Jane Short Aurlien og økonomisjef Terje Trovik orienterte om
tertialrapporten og kommunens økonomiske status.
Rådmann og økonomisjef svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 16.10.2018:
Kontrollutvalget tar 2.tertialmelding 2018 til orientering.

Ski kontrollutvalg 16.10.2018

Side 6 av 7
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Eventuelt
Varsel til Kontrollutvalget vedrørende kommunalområde Samfunn i Ski
kommune – Ny tilbakemelding (unntatt offentlighet, offentleglova § 13)
Leder orienterte fra møte med ordfører og rådmann. Varsel/henvendelsen anses ikke
som en sak for behandling i kontrollutvalget.
Protokolltilførsel fra Torill Rønsen Ekeberg
Torill Rønsen Ekeberg mente at kontrollutvalget burde gå nøyere inn i de delene av
varselet som ikke gjelder navngitte ansatte.
Kommunens varslingsrutiner
Anne Marit Holene tok opp saken. I forbindelse med kommunesammenslåingen
kunne dette være en aktuell sak i fellesmøtet med kontrollutvalget i Oppegård.
Roar Thun fremmet ønske om at dette kommer opp som egen sak i neste møte.
Bemanningssituasjonen i FIKS
Sekretær orienterte. Rådgiver har sagt opp og en er i prosess med å tilsette ny
rådgiver. Søknadsfrist er 26.10.18.
Styreleder og daglig leder har vært i møte med styreleder og daglig leder i ROKUS
om samarbeid/fusjon.
FIKS har mottatt tilbud om kjøp av sekretærbistand fra ROKUS.
Styret i FIKS vil ta stilling til saken.
Ski kommunes innrapportering av psykisk utviklingshemmede
Roar Thun hadde meldt inn saken før møtet.
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort delte ut skriv, datert 16.10.18 og
orienterte.

Møtet hevet kl. 20:58.

Ski kontrollutvalg 16.10.2018

Side 7 av 7
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MØTEPROTOKOLL
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU
Møtetid:
Sted:

25.10.2018 kl. 20:30
Kommunestyresalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 12.
Møtende medlemmer:
Kontrollutvalget i Oppegård: Stein Martinsen Wik (leder), Henriette B. Christiansen
(nestleder), Leif Aarebrot, Marit Forsberg
Kontrollutvalget i Ski: Lars Chr. Bilet (leder), Roar Thun (nestleder), Torill Rønsen
Ekeberg, Karl M. Johnsen, Svein Kamfjord
Møtende varamedlemmer:
Kontrollutvalget i Oppegård: Halvor Stormoen
Kontrollutvalget i Ski: Ole Johnny Solberg
Forfall:
Kontrollutvalget i Oppegård: Geir Aage Amundsen
Kontrollutvalget i Ski: Bente Njøs Paulshus
Fra administrasjonen møtte:
ingen
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Møteleder var Lars Chr. Bilet.
Møteprotokoll godkjent 31.10.2018

Stein Martinsen Wik/s./
Leder Oppegård KU

Lars Chr. Bilet/s./
Leder Ski KU
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Saksliste
Side
Saker til behandling
6/18

18/00153-1

Utredning om sekretariatsordning - Valg av
settesekretariat

3

Eventuelt

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.2018

Side 2 av 4

46/18 Referat og orienteringer - 18/00020-10 Referat og orienteringer : Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 251018

FM-6/18
Utredning om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat
Sekretariatets innstilling:
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….
3. Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo kommune inngå avtale.
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 25.10.2018:
Møteleder innledet og orienterte.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag:
Innstillingens punkt 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.»
Votering:
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 25.10.2018:
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.
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Eventuelt
Fellesmøter 2019
Møteleder tok opp saken.
Møteleder spurte om det var aktuelt med et fellesmøte og om medlemmene hadde
innspill på aktuelle saker som kan tas opp i et fellesmøte.
Ole Johnny Solberg spilte inn følgende sak:
 Orientering om ordningen med personvernombud i ny kommune
Anne Marit Holene spilte inn følgende sak:
 Orientering om varslingsrutiner i ny kommune (disse bør være på plass før
1.1.2020)
Roar Thun spilte inn følgende sak:
 Orientering fra prosjektleder om status sammenslåing Nordre Follo

Kontrollutvalgslederne i Oppegård og Ski vil komme med forslag på aktuelle
møtedatoer.

Møtet hevet kl. 20:48.
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 16.10.18
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.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan
Møteplan 2018
(møtene starter kl. 18:00)

Frist

Ansvar

Status

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.1.18
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Møter 1.halvår 2018:
22.1 – Kommunestyresalen, Ski rådhus
5.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus
19.3 – Kommunestyresalen, Ski rådhus
14.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus
11.6 – Kommunestyresalen, Ski rådhus
Møter 2.halvår 2018:
4.9 – Formannskapssalen, Ski rådhus
16.10 – Formannskapssalen, Ski rådhus
25.10 – Faglig forum 2018
27.11 – Formannskapssalen, Ski rådhus

5.
6.
7.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Fellesmøter med Oppegård KU
18.1.18 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet

15.4.18

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Gjennomført

Rådmann
FDR
FIKS

KU 14.5.18
KU 14.5.18
KU 14.5.18

Avsluttet
KST 30.5.18

Gjennomført
Utsatt
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

KST 20.6.18
KST 20.6.18
KST 20.6.18
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Nr.
8.

9.

10.

11.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Mai 2018
Sep 2018

Rådmann
Rådmann

KU 4.9.18 (orienteringssak)
KU 16.10.18

Mai 2018

FDR
FDR
FDR
FDR
FDR

KU 11.6.18
KU 4.9.18

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
3. Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
4. EMPO AS

2018
2018
2018

FDR
FDR
FDR

5. Organisasjonskultur m.m.

2019

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 til orientering)
KU 28.11.17 - Tema
KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger

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

12.

13.

14.

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

Nov 2018

Status

Avsluttet

KU 11.6.18

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

Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
2
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Vann og avløp
Beredskap

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

15.8.17
15.5.18

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

September

FDR/FIKS

KU 4.9.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

Våren 2017
2017

Rådmann
Rådmann
Ås KU/FIKS
FIKS

KU 14.5.18 - Etterspurt
KU 14.5.18 - Etterspurt
7.2.17
24.1.17

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

15.
16.

17.

Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)
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)
Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Fellesmøte med Follo landbrukskontor
Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24

Status

Avsluttet

KST 27.9.17
KST 29.8.18

KST 12.10.16

7.2.17
24.1.17
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