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KONTROLLUTVALGET I SKI 

PS 35/18 2. Tertialmelding 2018

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00140-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar 2.tertialmelding 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ski kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksframlegg 2 Tertialmelding 2018, Finansrapport 2 tertial 2018, Saksframlegg 
Budsjettjustering per 2. tertial 2018, Investeringsbudsjett 2 tertial 2018 

Vedtak i saken sendes til: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget har ønsket å behandle kommunens tertialrapporter før 
kommunestyret får saken.  
Formannskapet behandler 25. oktober 2. tertialmelding 2018 og kommunestyret 
behandler meldingen i sitt møte den 31. oktober.  

HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 47 nr.2 og nr.3:  

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi
melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer
i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety
vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Det følger av Forskrift 15.desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og 
fylkeskommuner) §§ 10 og 11: 

§ 10.Budsjettstyring

Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge 
fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og 
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller 
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i 
forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget 
foreslås nødvendige tiltak.  

§ 11.Endringer i årsbudsjettet
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Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller 

fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.  

 
 
Fakta i saken: 
2. Tertialmelding 2018  
Driftsbudsjettet 
Prognoser fra kommunens virksomheter viser et anslått merforbruk ved årets slutt på 
30,1 mill. kroner. Det ligger an til et mindreforbruk på virksomhetsovergripende og 
overordnede poster på om lag 2,5 mill. kroner. 
 
Stab og støtte ligger an til et merforbruk på 11 mill. kroner 
Oppvekstområdet melder en samlet prognose som peker mot mindreforbruk på 2,8 
mill. kroner i 2018. 
Velferdsområdet melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 10,2 mill. 
kroner i 2018. 
Område Samfunn melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 11,7 mill. 
kroner i 2018. 
Virksomhetsovergripende poster ligger an til et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2018. 
Dette skyldes i hovedsak merutgifter til kommunens andel av Follo barne- og 
ungdomsskole. 
 
Overordnede konti 
Skatteinngangen for Ski kommune var ved utgangen av august 3,23 prosent høyere 
enn på samme tidspunkt i fjor. På årsbasis er det budsjettert med en økning på 5,79 
prosent fra endelig skatteinngang i regnskap 2017. 
 
Prognosene for finansområdet viser et mindrebehov på om lag 10,4 mill. kroner. 
Renteinntekter og utgifter ligger samlet an til merutgifter på 3,7 mill. Renteøkninger er 
hovedårsaken til ventede merutgifter. 
Avdragsutgiftene ligger an til å gi et mindreforbruk på 14 mill. kroner ved årsslutt. 
 
Investeringsbudsjettet 
Investeringsregnskapet viser et forbruk på 381,8 mill. kroner ved utgangen av 
august, som er om lag 41 prosent av revidert årsbudsjett på 925,5 mill. kroner. 
Opprinnelig budsjett 2018 på 706,9 mill. kroner ble oppjustert i KST 74/18 
Budsjettjusteringer per 1. tertial 2018, blant annet som følge av videreføring av 
ubrukte midler fra 2017 til 2018 for aktuelle prosjekter som ikke var avsluttet. Dette i 
henhold til økonomireglementets bestemmelser og kommunens prinsipper for 
videreføringer. 
 
Kjøp av konsulenttjenester 
Kommunestyret har vedtatt en budsjettreduksjon på 5,5 mill. kroner knyttet til 
redusert bruk av konsulenter. Beløpet er ikke fordelt på virksomhetsnivå. 
 
Startlån  
Det er per 2. tertial utbetalt om lag 64,7 mill. kroner. I tillegg har kommunen 
utbetalinger som venter på om lag 5 mill. kroner. Dette er en økning sammenlignet 
med 2017. De fleste utbetalinger er fullfinansieringer som følge av private bankers 
praksis rundt lånefinansiering av bolig, jf. boliglånsforskrift. Husbanken har i år tildelt 
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Ski kommune 70 mill. kroner i startlån. I 2018 har denne bevilgningen ikke vært 
tilstrekkelig, og Ski kommune har på grunn av stor pågang søkt om ytterligere 30 mill. 
kroner i tilleggsbevilgning fra Husbanken. Dette i henhold til kommunestyrets vedtak. 
Kommunen avventer søknadsbehandling i Husbanken. 
 
Nordre Follo  
Ved rapportering pr 1. tertial 2018 og i rammesaken i juni ble det meldt inn et behov 
på 389,6 mill. kroner fra program Nordre Follo for å sikre etablering av nødvendige 
funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020.  
For 2018 ble det i Ski kommune vedtatt en reduksjon på 3 mill. kroner i 2018. I 
september ble likelydende reduksjon vedtatt i Oppegård kommune. Den samlede 
reduksjonen er på 6 mill. kroner i 2018, fra 46 mill. kroner til 40 mill. kroner. Etter 
dette er vedtatt ramme for Nordre Follo 383,6 mill. kroner. Det legges opp til at 
utgiftene deles mellom Ski og Oppegård kommuner, og det budsjetteres med like 
størrelser i begge kommuner.  
Samlet sett forventes det at program Nordre Follo skal holde seg innenfor 
budsjettbevilgningen. 
 
Brukere – avviksrapportering 
For 2. tertial 2018 ble det totalt meldt inn 762 hendelser, og disse fordeler seg på 
følgende hovedkategorier:  
 HMS/ansatt   244 avvik  

 Organisasjon/internt  86 avvik  

 Tjeneste/bruker   531 avvik 

 
Nærvær – sykefravær 
Sykefraværet har siste 12 måneder vært på 8,3 prosent, mot 8,7 prosent året før.  
 
Sykefraværet er 0,3 prosent høyere enn Oppegård kommune, som er representativ 
for det generelle fraværet i omliggende kommuner.  
Analyser viser at om lag 50 avdelinger har hatt et høyt fravær (>9 prosent) over tre 
år. Tilsvarende hadde 49 avdelinger et lavt fravær (lavere enn 5 prosent) fordelt på 
samtlige virksomheter.  
Videre viser analyser av alt fravær i 2017 at 18 prosent av ansatte står for 80 prosent 
av sykefraværet. Det krever en målrettet tilnærming i arbeidet med å forstå og å 
redusere sykefraværet. 
 
Lærlinger  
Denne høsten har 26 lærlinger takket ja til læreplass i Ski kommune: Disse er 16 
helsefaglærlinger, ni lærlinger innen barne- og ungdomsarbeid og en IKT-lærling. Én 
har sagt opp kontrakten på grunn av feilvalg. Det jobbes nå med å fylle plassen med 
en ny lærling. I vår avholdt 21 lærlinger fagprøve. Alle besto eksamen; 13 
helsefagarbeidere, seks barne- og ungdomsarbeidere og to IKT-lærlinger. Dessuten 
skal to institusjonskokker og en lærling i anleggsgartnerfaget ta fagprøven i 
september/oktober. 
 
Konklusjon  
På driftssiden viser årsprognosen for virksomhetenes driftsaktiviteter merforbruk på 
30,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Anslag for virksomhetsovergripende og 
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overordnede poster gir inndekning på 9,5 mill. kroner. Den samlede årsprognosen for 
kommunens drift viser derved et mulig merforbruk på 20,5 mill. kroner. 
 
Budsjettjustering 2.tertial 2018 
På bakgrunn av 2. tertialmelding 2018 anbefaler rådmannen at det foretas ytterligere 
budsjettjusteringer i 2018. Justeringene har til hensikt å øke realismen for 
innværende års budsjett og bedre grunnlaget for videre oppfølging gjennom året. De 
budsjettmidler som frigis gjennom saken foreslås satt av til disposisjonsfond. Dersom 
regnskapet ikke avlegges i balanse, vil rådmannen anbefale reduksjon i denne 
avsetningen. 
 
Endringer i driftsbudsjettet 2018 
Det foreslås endringer i driftsposter på til sammen 29,3 mill. kroner. Økningen 
foreslås dekket av omprioriteringer fra budsjettposter med redusert behov.  
 
Endringer i investeringsbudsjettet 2018 
Gjennomgang av investeringsprosjektene gjør at rådmannen foreslår en reduksjon 
på om lag 327,9 mill. kroner fra tidligere vedtatte budsjett. Økningen kan 
hovedsakelig knyttes til forskyvning av budsjettmidler ut i tid. 
 
 
Øvrige merforbruk som vist i tertialmeldingen forutsettes dekket gjennom tilpasning 
av driften innenfor virksomhetenes allerede vedtatte rammer for 2018. 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget behandler tertialmeldingen ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 77 nr.4 annet punktum. 
 
Avslutning  
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i møtet og svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 12.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksbehandler: Ida Scheflo       Arkivsak: 18/4975-1   
          Arknr.: 210 &14   
   

 

2. TERTIALMELDING 2018  

 

 

Forslag til vedtak:  
1. Tertialmelding per 31.8.2018 tas til orientering. 
2. Det prioriteres å gjennomføre tiltak som sikrer at tjenestenivå og -omfang tilpasses 

budsjettert nivå, herunder også nedbemanning. Sammenlignet med dagens 
situasjon kan dette innebære redusert nivå og omfang av tjenester, økt 
brukerbetaling der loven gir mulighet for det, revurdering av vedtatte tiltak som ennå 
ikke er iverksatt, og utsatt vedlikehold.  

 
 

Ingress/hovedbudskap 
Rådmannens overordnede mål er regnskapsmessig balanse av driften, i tråd med netto 
budsjettrammer for driften. 
 
Samlet ligger aktivitetsnivået i kommunens drift an til å bli om lag 20,5 mill. kroner høyere ved 
årsslutt enn budsjettert. Prognoser fra kommunens virksomheter per 2. tertial 2018 viser et anslått 
merforbruk ved årets slutt på om lag 30,1 mill. kroner inkl. tiltak. Samtidig ligger det an til å bli et 
mindreforbruk på virksomhetsovergripende og overordnede poster på om lag 9,5 mill. kroner.  
 
I KST 74/18 Budsjettjusteringer per 1. tertial 2018 ble det foretatt budsjettjusteringer, med hensikt 
å øke realismen for inneværende års budsjett og bedre grunnlaget for videre oppfølging gjennom 
året. Ansettelses- og innkjøpsstopp ble vedtatt av kommunestyret i samme møte, for å begrense 
utgiftsnivået ut året. Felles for alle virksomheter er derfor at alle ledige stillinger vurderes med 
hensyn til om de er en del av lovpålagte tjenester, i samarbeid mellom virksomhetsleder, 
kommunalsjef og tilsettingsutvalg. 
 
Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere merforbruket, og det er igangsatt arbeid for å 
klargjøre nødvendige tilpasninger i bemanningsnivå for å overholde budsjettrammene. Dette er et 
viktig arbeid for å holde et så riktig aktivitetsnivå til som mulig ved inngangen til budsjettåret 2019. 
Dersom det legges til grunn en årskostnad inkl. sosiale utgifter på 750 000 per ansatt, betyr 
dagens prognoser at det er nødvendig å omstrukturere tjenestene til å redusere driften med i 
størrelsesorden 25 årsverk på årsbasis.  
 
Rådmannen identifisert tiltak og mulige inndekninger som krever behandling av kommunestyret. 
Disse fremmes i egen sak Budsjettjusteringer per 2. tertial 2018.  
 

Status 
 
Beløp i 1 000      
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Tjenesteområder Revidert 

budsjett 2018 

Årsprognose 

før tiltak 

Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

Avvik 

Stab og støtte         67 370  78 370                  -          78 370  -11 000 

Oppvekst 698 719  696 024 -150    695 874  2 845 

Velferd 581 901  597 504 -5 450    592 054  -10 153 

Samfunn   129 774  146 304 -4 750    141 554  -11 780 

Virksomhetsovergripende          36 337  37 237               -    37 237  -900 

Kirkeformål         13 688  13 688           -        13 688  0 

Overordnede konti -1 527 789  -1 538 179             -    -1 538 179  10 390 

               -    30 948 -10 350  20 598  -20 598  

 
Aktivitetsnivået i kommunens drift ligger an til å bli om lag 20,5 mill. kroner høyere ved årsslutt enn 
budsjettert. Beløpet er inkludert foreslåtte tiltak. Dette er en bedring på ca 19 mill. kroner fra første 
tertialrapportering.  
 
Årsaken til merforbruket er sammensatt, og i hovedsak sammenfallende med forholdene 1. tertial. 
Særlig innenfor velferdsområdet er det store, kostnadsdrivende endringer i brukergruppene. De 
økonomiske rammene er ikke tilpasset endringene.  
 
Som en forberedelse til budsjettarbeidet for 2019 kan rådmannen melde at netto befolkningsvekst 
fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 er på 6 - seks - personer. Det kan derved ikke ventes særlige 
endringer i inntektsgrunnlaget for det kommende året.  
 
Sykefraværet har siste 12 måneder vært på 8,3 prosent, mot 8,7 prosent året før. Gjennom store 
deler av 2017 og frem til i dag har det hver måned vært en positiv sykefraværsutvikling 
sammenliknet med tidligere år. 
  

Saksopplysninger 
Tertialmeldingen utarbeides med henvisning til økonomireglementet og redegjør for status i 
kommunen per 2. tertial vedrørende: 

 Økonomi (årsprognoser for drifts- og investeringsbudsjettet) 

 God tjenesteyting (brukertilfredshet, brukermedvirkning og avviksrapportering) 

 Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler (barn og unges medvirkning, klima og miljø og 
beredskap 

 Attraktiv arbeidsgiver (attraktiv arbeidsplass, nærvær, lærlinger og mangfold og 
likestilling) 

 
Tertialmeldingen er en ren rapportering og vurdering av økonomisk status. Forslag om 
budsjettendringer for inneværende år fremmes i egen sak. 
 

Økonomi 
 
Driftsbudsjettet 
 
Prognoser fra kommunens virksomheter viser et anslått merforbruk ved årets slutt på 30,1 mill. 
kroner. Det ligger an til et mindreforbruk på virksomhetsovergripende og overordnede poster på 
om lag 2,5 mill. kroner. 
 
Stab og støtte 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Avvik i kr  Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

100-Rådmannskontor -4 177 -11 000 0 6 823 

101-Økonomi 6 767 0 0 6 767 

102-Fellestjenester 25 113 0 0 25 113 

103-IKT 19 525 0 0 19 525 

105-HR (personal) 20 142 0 0 20 142 

Sum 67 370 -11 000 0 78 370 

 
Stab og støtte ligger an til et merforbruk på 11 mill. kroner.  
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Rådmannskontor: Bak forventet merforbruk ligger vedtak om innsparing av 5,5 mill. kroner ved 
omstilling og effektivisering og 5,5 mill. kroner som innsparingskrav knyttet til redusert 
konsulentbruk. Kravet til inndekning av disse to beløpene er ikke viderefordelt ut til virksomhetene 
i kommunen. 
 
 
Rådmannen har fullt fokus på å iverksette tiltak som bringer den samlede økonomien i balanse. 
Gjennom ansettelses- og innkjøpsstopp bidrar alle kommunens virksomheter for å nå samlet 
balanse. Rådmannen ser fortsatt store utfordringer ved å kunne innfri disse innsparingskravene i 
2018. Rådmannen forventer at øvrige virksomheter innenfor område Stab og støtte avslutter året i 
balanse. 
 
Stab/støtte holder flere stillinger ledig for å bidra til budsjettbalanse, noe som er utfordrende med 
det kryssende hensynet som gjør seg gjeldende i forhold til tidsbruk til byggingen av en ny 
kommune. I tillegg utfordres området av fallende tendens i parkeringsinntektene for kommunen. I 
2018 har flere større abonnementskunder sagt opp sitt kundeforhold, og det er mindre press på 
parkeringsplassene i sentrum. 
 
Oppvekst 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

Avvik i kr  

200-Pedagogisk virksomhet 132 675 0 131 475 1 200 
210-Ski skole 30 930 0 30 930 0 
211-Hebekk skole 33 826 0 35 826 -2 000 
212-Finstad skole 31 866 0 31 866 0 
213-Langhus skole 26 569 0 26 569 0 
214-Vevelstadåsen skole 27 647 0 27 647 0 
215-Siggerud skole 28 544 -150 31 094 -2 550 
216-Kråkstad skole 28 264 0 28 864 -600 
217-Bøleråsen skole 26 900 0 26 900 0 
218-Ski ungdomsskole 40 668 0 40 668 0 
219-Haugjordet ungdomsskole 36 550 0 36 550 0 
250-Felles grunnskole 250 0 250 0 
291-Follo barne- og ungdomsskole -5 0 -5 0 
300-Barnehager 167 404 0 158 109 9 294 
460-Familiens hus 86 630 0 89 130 -2 500 

Sum 698 719 -150 695 874 2 844 

 
Oppvekstområdet melder en samlet prognose som peker mot mindreforbruk på 2,8 mill. kroner i 
2018.  
 
Den største utfordringen hos grunnskolene er knyttet til elever med særskilte behov, SFO og en 
ramme som er sårbar også for små utfordringer. 
  
Elevene har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens kap. 9A krever at det settes 
inn tiltak raskt i de tilfeller det er utrygt for medelever og krever tettere voksenoppfølging. Flere 
skoler har hatt en økning knyttet til utagerende adferd som oppleves truende for andre. 
Budsjettbalanse krever omdisponering av ressurser fra ordinær undervisning, eller omprioritering 
fra andre tjenester. Også i SFO merker skolene at flere barn trenger ekstra ressurser.  
  
SFO driftes nøkternt og effektivt, men enkelte av SFOene opplever det vanskelig å holde 
budsjettet. For å gå i balanse, må kommunens bemanningsnorm fravikes på enkelte tider av 
åpningstiden, og det settes ikke alltid inn vikar. 
  
Hebekk skole: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som er ventet å gi merforbruk på 2 mill. 
kroner i 2018. Av dette knyttes om lag 0,5 mill. kroner til ordinær skole. Virksomheten har redusert 
1,5 årsverk fra høsten 2018. Under oppbygging av skolen ble forsterket avdeling drevet på to 
skoler. Dette førte til merforbruk på avdelingen, da virksomheten har måttet ha to til en-oppfølging 
på elevene ved deling av opplæringssted. Aktivitetsnivået per i dag vil kunne medføre et 
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merforbruk på om lag 1,5 mill. kroner på forsterket avdeling. Virksomheten jobber sammen med 
kommunalsjef, HR og tillitsvalgte med å tilpasse bemanningen til gjeldende ramme.   
  
Siggerud skole: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 2,6 mill. 
kroner i 2018. Hovedårsakene til merforbruket er en for høy bemanning innen skole, samt lavere 
brukerbetaling til SFO enn forutsatt. Virksomheten fortsetter arbeidet med å tilpasse bemanningen 
til gjeldende ramme, både innenfor skole og SFO.  
  
Kråkstad skole: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 
0,6 mill. kroner ved årsslutt. Skolens ledelse har lagt en plan for innsparinger i form av lavere 
lærertetthet, tilpasset budsjettert ramme. Skolen har klart å redusere overforbruket mye og vil 
fortsette arbeidet med å redusere dette ytterligere i skoleåret 2018/2019. Virksomheten har 
igangsatt tiltak som sammenslåtte klasser på ungdomstrinn i enkelte fag, en del av mat- og 
helsefaget gjøres mer teoretisk, restriktiv bruk av vikar, reduksjon av tilbud til systemtiltak og 
særskilt norsk og redusert kompetanseutvikling.  
  
Familiens hus: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 
2,5 mill. kroner i 2018. Merforbruket er i stor grad relatert til fosterhjem og ettervernstiltak. 
Virksomheten har et mindreforbruk innenfor forebyggende tjenester som følge av at det ikke er 
tilsatt i ledige stillinger. Kostnadene i barneverntjenesten knyttet til fosterhjem og ettervern 
forventes å øke noe utover høsten på grunn av aktivitetsøkning.  
  
Kommunale barnehager: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et mindreforbruk 
på 9,3 mill. kroner i 2018. Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes ledige lønnsmidler som følge 
av ledig kapasitet. Dette medfører igjen at kommunen ikke har hatt behov for å ansette så mange 
nye medarbeidere i forhold til bemanningsnorm og pedagognorm. Total kostnad knyttet til 
bemanningsnorm og pedagognorm forventes å bli om lag 2,5 mill. kroner i 2018. Virksomheten 
har høyere refusjonsinntekter i forhold til utgifter til vikarer. Reduserte innkjøp av IKT-utstyr, 
inventar og kompetansemidler bidrar også til mindreforbruket. 
  
Pedagogisk virksomhet: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som forventes å gi et 
mindreforbruk på om lag 1,2 mill. kroner ved utgangen av året. Hovedårsaken til mindreforbruket 
er ubesatte stillinger i Voksenopplæringen som følge av redusert elevtall, vakant stillingen i 
spesialpedagogisk team, samt innsparing på drift som følge av innkjøpsstopp. Planlagt utskifting 
av deler av IKT-utstyret er utsatt. 
  
Rådmannen forventer at øvrige virksomheter innenfor område Oppvekst avslutter året i balanse. 
 
Velferd 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

Avvik i kr 

401-Finstadtunet 72 198 0 73 551 -1 353 
402-Langhus bo- og servicesenter 40 305 0 41 255 -950 
403-Solborg bo- og aktiviseringssenter 99 954 0 99 954 0 
411-Kråkstadtunet omsorgsboliger 16 470 0 16 470 0 
412-Botjenester 64 643 -3 000 64 643 0 
421-Hjemmetjenesten 77 689 -100 80 289 -2 600 
422-Miljøarbeidertjenesten 71 101 -1 450 70 151 950 
431-Dagsentre 20 588 0 20 588 0 
442-NAV 53 549 -900 51 849 1 700 
450-Koordinerende tjeneste -635 0 965 -1 600 
451-Samhandlingsenheten 66 038 0 72 338 -6 300 

Sum 581 901 -5 450 592 054 -10 153 

 
Velferdsområdet melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 10,2 mill. kroner i 2018. 
 
Finstadtunet: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi merforbruk på årsbasis på 
1,3 mill. kroner grunnet merforbruk tidligere i år som ikke vil kunne hentes inn igjen i sin 
helhet. Situasjonen er endret og det er per nå ikke så stort press på sykehjemsplasser. Det er 
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igangsatt tiltak for å sikre balanse resten av året. Bemanningsenheten er etablert. Ett av de andre 
innsparingstiltakene er å holde fire trygghetsplasser stengt og bruke øvrige frigjorte ressurser til å 
drifte tre korttidsplasser. Dette bidrar til å stabilisere driften og bruk av ressurser på en god måte. 
Rådmannens innkjøpsstopp og bemanningsstopp har liten effekt på Finstadtunet da de aller fleste 
utgiftene i all hovedsak er knyttet til pasientbehandling. 
 
Langhus bo- og servicesenter: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som forventes å gi et 
merforbruk på om lag 1 mill. kroner. Merforbruket skyldes hovedsakelig en ressurskrevende 
beboer, samt høye utgifter til medikamenter og medisinsk utstyr. Det er igangsatt tiltak for å 
redusere merforbruket, eksempelvis utarbeidelse av ny turnus og å ikke ansette vikar for aktivitør, 
kokk mm. Det gjøres vurderinger for å redusere innleie av vikarer. Virksomheten samarbeider 
med HR og NAV for å redusere sykefraværet. 

 
Hjemmetjenesten: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan føre til et merforbruk, etter 
iverksettelse av tiltak, på 2,6 mill. kroner ved årsslutt. Virksomheten ble tilført midler ved 1. tertial, 
og dette har redusert prognostisert merforbruk. 
 
Overforbruket gjelder lønnskostnader grunnet høyere behov for tjenester enn budsjettert, fordelt 
på lønn 0,8 mill. kroner og vikarbyrå 0,9 mill. kroner. Det er igangsatt et arbeid for å justere 
aktiviteten ned, noe som innebærer justering av nivå på tjenester, innføring av 
velferdsteknologiske tiltak som medisindispensere etc., livsmestring og hverdagsrehabilitering. 
Vedtakstimene er redusert med 20 prosent hittil i 2018. Effekten på tiltakene kommer gradvis 
ettersom antall ruter i hjemmetjenesten reduseres. Leie av multidosemaskiner er ikke budsjettert 
og gir et merforbruk på omlag 0,8 mill. kroner.  
 
Resterende merforbruk er knyttet til økte utgifter til leie av trygghetsalarmer. I løpet av det siste 
året har 166 flere fått trygghetsalarm, og det er nå 460 som har trygghetsalarm i Ski. 
Virksomheten forventer balanse resterende måneder av året, men det vil ikke være mulig å hente 
inn merforbruket fra tidligere i år.  
 
Antallet innbyggere som skrives ut fra sykehus til hjemmet fortsetter å stige. Det er innbyggere 
med til dels store behov for bistand. Tiltakene som iverksettes vil derfor ikke bidra til å redusere 
rammene i hjemmetjenesten, men demper merforbruket og bidrar på sikt til rom for å ta imot den 
forventede volumøkningen og oppgaveforskyvningen fra sykehuset. 

 
Miljøarbeidertjenesten: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som vil kunne gi et 
mindreforbruk på om lag 1 mill. kroner. Av dette skyldes 0,8 mill. kroner vakanse i stillinger. 
Innkjøpsstoppen ser ut for å gi et mindreforbruk i forbindelse med reduserte kompetansehevende 
tiltak på om lag 0,2 mill. kroner. 

 

NAV: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner i 
2018. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig merinntekter på flyktningeområdet, men planlagt 
nedbemanning innenfor flyktningtjenesten og vakant stilling innen rusområdet bidrar også til 
mindreforbruket. Sosialhjelp går med merforbruk, hovedsakelig grunnet høye boutgifter. Det 
jobbes systematisk med å få ned sosialhjelpsutbetalingene, men det forventes likevel et 
merforbruk på dette området på 2 mill. kroner.  
 

Koordinerende tjeneste og Samhandlingsenheten: Fra 1. juli 2018 er Koordinerende tjeneste skilt 
ut fra Samhandlingsenheten som egen virksomhet. Enkelte poster vil derfor være splittet på disse 
to virksomhetene, og gi eventuelt periodisert mer/-mindreforbruk på begge virksomheter i 2018. 

 
Koordinerende tjeneste: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 
1,6 mill. kroner i 2018. Prognosen på merforbruk knyttet til kjøp av forsterket botilbud er 7,4 mill. 
kroner, en økning på 2,2 mill. kroner fra forrige rapportering. Dette er fordelt med 1,4 mill. kroner 
på Koordinerende tjenester og 6 mill. kroner på Samhandlingsenheten. Merforbruket skyldes 
behov for forsterket bemanning på flere botilbud over tid. Det er foretatt en grundig gjennomgang 
av alle kjøpsplasser, og det er økt fokus på kontraktsoppfølging av kjøpsplasser. Videre ses det 
på muligheter for å flytte beboere til andre kommunale tilbud. 
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Omsorgsstønad har er et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Innsparingen som ble vedtatt i 
behandlingen av 1. tertial 2018 har ikke fullt ut latt seg gjennomføre. Årsaken er manglende 
bemanning i bemannet omsorgsbolig i sommermånedene. Planlagt overføring fra omsorgsstønad 
kunne dermed ikke gjennomføres så raskt som planlagt. 
 
Det var ingen overliggerdøgn i perioden mai - august. Dersom denne tendensen fortsetter vil det 
være mulig å hente inn noe av merforbruket tidligere i året slik at kostnadene til overliggerdøgn 
totalt går i balanse med budsjetterte midler. 

 
Samhandlingsenheten: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 
6,3 mill. kroner ved årsslutt. Dette skyldes hovedsakelig kjøp av forsterket botilbud med 6 mill. 
kroner. Avdelingen er overført til virksomhet Koordinerende tjeneste per 1.7.2018, og merforbruk 
resten av året meldes her. Merforbruk på 0,3 mill. kroner skyldes merforbruk på kjøp av 
brukerstyrt personlig assistanse fra ekstern leverandør (privat BPA). Virksomheten har 
overforbruk også på andre områder, men dette har de klart å dekke inn ved innsparinger som 
følge av innkjøps- og ansettelseskontroll. Merforbruket gjelder 0,25 mill. kroner knyttet til 0,5 
årsverk fysioterapeut knyttet til FBU. Lønnskostnaden skulle i utgangspunktet fordeles mellom 
eierkommunene, men dette ble ikke realiteten da kommunene ikke kom til enighet om 
fordelingsnøkkel. Stillingen har nå opphørt.  
 
Det har vært nødvendig å gjennomføre ulike HMS-tiltak ved Ski kommunale fastlegekontor, 
grunnet knivstikking på Ski legevakt og et fastlegekontor i Oppegård tidligere i år. Disse utgiftene 
utgjør omlag 0,4 mill. kroner. 

 
Rådmannen forventer at øvrige virksomheter innenfor område Velferd avslutter året i balanse. 
 
Samfunn 
 
Beløp i 1000 

Tjenesteområder Budsjett 2018 Tiltak Årsprognose 

etter tiltak 

Avvik i kr 

602-Plan/bygg/geodata 18 066 250 18 066 0 
603-Eiendom 94 048 -4 000 95 548 -1 500 
605-Kommunalteknikk -37 728 0 -26 448 -11 280 
606-Kommunalteknikk annet 23 632 0 23 632 0 
611-Kultur og fritid 31 756 -1 000 30 756 1 000 

Sum 129 774 -4 750 141 554 -11780 

 
Område Samfunn melder om et aktivitetsnivå som kan gi et merforbruk på 11,7 mill. kroner i 2018. 

 
Kultur og fritid: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan gi et mindreforbruk på 1 mill. 
kroner i 2018. Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes vakant stilling. I tillegg gjør lav 
bemanning det utfordrende å kunne behandle søknader og tildele tilskudd knyttet til 
Nabolagsmillonen. 

 
Eiendom: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 1,5 mill. 
kroner. Virksomheten arbeider med å realisere innsparingskravet som ble vedtatt i juni og som 
beskrives i FSK-sak 62/18 Endring i driftsbudsjett Eiendom og Kommunalteknikk. Det er iverksatt 
en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene. Det blir vesentlige kutt innen vedlikehold og 
renhold. Dette vil gå utover tjenesteytingen til kommunens øvrige virksomheter og andre 
mottakere av tjenester, men er nødvendig for å nå de nye budsjettkravene. Flere av Eiendoms 
forslag til innsparing er ennå ikke vedtatt gjennomført. På grunn av tidsaspektet synes det derfor 
vanskelig å kunne innfri innsparingskravet fullt ut.  

 

Kommunalteknikk: Virksomheten melder om et aktivitetsnivå som kan medføre et merforbruk på 
omlag 11,2 mill. kroner ved årsslutt. Virksomheten arbeider med å realisere 
innsparingskravet som ble vedtatt i juni og som ble beskrevet i FSK-sak 62/18 Endring i 
driftsbudsjett Eiendom og Kommunalteknikk. Det er gjort større grep for å justere driften til kravet, 
og virksomheten har funnet inndekning for 2 mill. kroner. Innsparingen er foretatt ved overføring 



35/18 2. Tertialmelding 2018 - 18/00140-1 2. Tertialmelding 2018 : Saksframlegg 2 Tertialmelding 2018

av personell til selvkostoppgaver og investeringsprosjekter, utsatt innkjøp av granulatfangere, 
redusert drift av veilys, ikke gjennomført innkjøp av vårløk til planting mm. Tiltakene har 
konsekvenser som etterslep på generelt veivedlikehold. Virksomheten melder om at det er 
vanskelig å kunne innfri innsparingskravet fullt ut. Det meldes om et merforbruk på 2 mill. kroner i 
udekket innsparingskrav. 
 
Virksomheten har over tid vist negative budsjettavvik og etter budsjettjusteringene 1. tertial er det 
et avvik mellom virksomhetens budsjettramme og innrettet aktivitetsnivå på om lag 7,1 mill. 
Rådmannen ser det ikke realistisk å bringe virksomheten i balanse i 2018.  
 
Rådmannen har fokus på budsjettbalanse, men er samtidig opptatt av at konsekvensene av å 
innfri budsjettbalanse på området er gjort kjent. 
 
Rådmannen har gjort omfattende gjennomganger av budsjettutviklingen tilbake til 2012. 
Gjennomgangen viser at det over perioden er stort samsvar mellom budsjettert utvikling og 
resultatutvikling for de delene av virksomheten som er knyttet til selvkosttjenestene. I tillegg 
budsjetteres rene tilskuddsposter til Follo Ren og Nordre Follo brannvesen innenfor virksomheten.  
Rådmannen vurderer at budsjettbalansen kun kan oppnås ved å redusere nettokostnadene 
innenfor områdene vei, idrett og park. Dette vil ha store konsekvenser for tjenesten.  
 
De aktuelle områdene har i dag 15 ansatte. Som alternativ til dagens tjeneste kan området sette 
opp en såkalt bestillerorganisering. Da vil vei, idrett og park sitte igjen med 2-3 ansatte som vil 
sikre brøyting og strøing, samt drift og vedlikehold av veilys. Det vil også kunne utføres kritiske 
småoppgaver som lapping av hull, fjerning av greiner og trær. Det vil ikke kunne utføres 
forebyggende vedlikehold av veiene eller gis støtte til idrett, men vedtatt budsjettramme kan 
overholdes. 
 
En slik modell kan også utvides med kjøp av tjenester på det forebyggende arbeidet. Basert på 
erfaringer fra en lignende modell/avtale fra Oslo virker det sannsynlig at et slikt kjøp vil være 
dyrere for kommunen enn dagens organisering.  
 
Rådmannen vurderer at øvrige virksomheter innenfor område Samfunn avslutter året i balanse. 
 
Virksomhetsovergripende poster 
Virksomhetsovergripende poster ligger an til et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2018. Dette 
skyldes i hovedsak merutgifter til kommunens andel av Follo barne- og ungdomsskole.  

 
Lønnsoppgjør 
Det ble i 1. tertial 2018 lagt inn en forutsetning på årslønnsvekst på 2,8 prosent for lønnsoppgjøret 
for kommunene, en besparelse på 4 mill. kroner i 2018. Dette beløpet ble budsjettjustert i KST-sak 
74/18 Budsjettjusteringer per 1. tertial 2018. Endelig tallmessig resultat av lønnsoppgjøret blir ikke 
kjent før i oktober/november. 

 
Pensjon og virksomhetsovergripende avvik 
Pensjonsleverandørene utarbeider nye prognoser for pensjonspremie og premieavvik i september 
og oktober, og rådmannen vil oppdatere prognosen når disse foreligger. 
 
Tilskudd interkommunale samarbeid 
Antall elever fra Ski kommune som går ved Follo barne- og ungdomsskole har økt fra 14 skoleåret 
2017/2018 til 18 elever skoleåret 2018/2019. Dette medfører økt tilskudd til FBU på om lag 2 mill. 
kroner. Rådmannen vurderer å etablere mekanisme for å omfordele midler til elevplasser ved FBU 
fra grunnskole, hvor kostnaden til elevene har vært dekket tidligere.  

 
Fjorårets mindreforbruk på 0,7 mill. kroner ved Kemneren vil gå til fratrekk på krav i 2018.Tilskudd 
til EMPO er meldt å bli om lag 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert.   
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Kirkeformål mv. 
Det forventes balanse i 2018. Størrelsen på tilskudd til tros- og livssynssamfunn blir kjent i 
november/desember. Erfaringsmessig kan disse bli noe høyere enn budsjettert. I 2016 og 2017 
ble disse om lag 0,3 mill. kroner høyere enn avsatt budsjett til formålet. 
 
Overordnede konti 
Skatt- og rammeinntekter: Skatt- og rammeinntekter vurderes samlet på grunn av 
omfordelingsmekanismene i kommunesektorens inntektssystem. Prognosen for skatt og 
rammetilskudd ble i 1. tertial oppdatert ut fra forutsetningene i Revidert nasjonalbudsjett 2018, 
fremlagt 15. mai og tilhørende prognosemodell fra kommunenes sentralforbund (KS), samt lokale 
skattetall. 
 
Skatteinngangen for Ski kommune var ved utgangen av august 3,23 prosent høyere enn på 
samme tidspunkt i fjor. På årsbasis er det budsjettert med en økning på 5,79 prosent fra endelig 
skatteinngang i regnskap 2017. Den samlede inngangen for kommunene tilknyttet Kemneren i 
Follo viser en økning på 3,41 prosent fra tilsvarende tidspunkt i fjor.    
 
Årsaken til nedgangen i Ski sine skatteinntekter i august skyldes i stor grad forskyvning av 
forfallstidspunkt for restskatt. På bakgrunn av dette mener Kemneren i Follo at det er grunn til å 
forvente at Ski vil få en forskyvning i skatteinntektene, med noe høyere skatteinntekter av 
restskatt i september i år i forhold til i fjor.    
 
Store skattemåneder gjenstår og det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen for 
2018. Rådmannen foreslår å opprettholde forventet nivå på skatt- og rammeinntekter som ved 
første tertial. I oktober vil det komme ny, utfyllende analyse fra Kemneren i Follo. Rådmannen 
anbefaler å avvente en eventuell endring av skatt- og rammeinntekter til ny analyse fra Kemneren 
er fremlagt. Det vil også kunne komme informasjon i forslag til statsbudsjett 2019 som vil kunne 
påvirke anslaget for skatt- og rammeinntekter i 2018. 
 
Rente- og avdragsutgifter: Prognosene for finansområdet viser et mindrebehov på om lag 
10,4 mill. kroner.  
 
Renteinntekter og utgifter ligger samlet an til merutgifter på 3,7 mill. Renteøkninger er 
hovedårsaken til ventede merutgifter.  
 
Kommunens rentebetingelser påvirkes av Norges banks styringsrente, som gir gjennomslag i 
pengemarkedet. Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 
0,75 prosent i rentemøte 20. september 2018. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet 
tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Styringsrenten har frem til nå vært 
uforandret på 0,5 prosent siden 17. mars 2016. 
 
Avdragsutgiftene ligger an til å gi et mindreforbruk på 14 mill. kroner ved årsslutt. 
Avdragsberegningen baseres på lån tatt opp tidligere år, det vil si langsiktig gjeld per 31.12.2017. 
Som omtalt ved første tertialrapportering var det da tatt høyde for avdrag på ubrukte lånemidler 
opprinnelig budsjett. Ved beregning av årets avdrag vil de ubrukte lånemidlene behandles som 
kortsiktig gjeld og derved unntas fra beregningsgrunnlaget. Da ubrukte lånemidler 
likviditetsmessig er behandlet som kortsiktig gjeld, og er tilbakebetalt långiver, er det ikke riktig å 
regne det med i grunnlaget for avdrag på langsiktig gjeld (som er ment å sikre tilbakebetaling 
tilsvarende kapitalslitet på kommunens anleggsmidler). 
 
Avdragsutgifter for startlån utgiftsføres i investeringsregnskapet og omtales der. 
 
 
Investeringsbudsjettet 
Investeringsregnskapet viser et forbruk på 381,8 mill. kroner ved utgangen av august, som er om 
lag 41 prosent av revidert årsbudsjett på 925,5 mill. kroner. 
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Opprinnelig budsjett 2018 på 706,9 mill. kroner ble oppjustert i KST 74/17 Budsjettjusteringer per 
1. tertial 2018, blant annet som følge av videreføring av ubrukte midler fra 2017 til 2018 for 
aktuelle prosjekter som ikke var avsluttet. Dette i henhold til økonomireglementets bestemmelser 
og kommunens prinsipper for videreføringer. 
 
Det justerte budsjettet gir uttrykk for et høyt ambisjonsnivå. Erfaring viser imidlertid at kommunen 
innenfor det enkelte budsjettår som regel har avsluttet investeringsregnskapet med forskjøvet 
fremdrift/mindreforbruk det enkelt år. Per andre tertial er fremdrift og budsjettrammer gjennomgått 
med de enkelte prosjektledere, og det er funnet grunnlag for en netto reduksjon av 
investeringsbudsjettet med om lag 320 mill. kroner. Selve justeringsvedtaket fremmes i egen sak 
med budsjettjusteringer. 
 
Budsjettmessig konsekvens av denne reduksjonen er reduserte rente- og avdragsutgifter i 
driftsregnskapet for påfølgende budsjettår. Rådmannen vil fortsette oppfølgingen av 
investeringsprosjektene ut året for å trygge fremdriften, samt sikre at årets budsjett fortsettes så 
realistisk som mulig.  

 
Kjøp av konsulenttjenester 
I KST 93/18 Bruk av konsulenter - rapportering og oppfølging gjøres det rede for konsulentbruk i 
kommunen. 
 
Kommunestyret har vedtatt en budsjettreduksjon på 5,5 mill. kroner knyttet til redusert bruk av 
konsulenter. Beløpet er ikke fordelt på virksomhetsnivå. 
 
Organisasjonen har høy bevissthet om det politiske vedtaket om å redusere bruk av kjøpt 
arbeidskraft, og bruk av innleie gjennomføres ikke når det kan unngås. Virksomhetene gjør 
løpende vurderinger av forsvarlighetskrav for tjenesteleveransene.  
 
Tabellen nedenfor viser forbruk i millioner kroner på de ulike kontoene, og viser at det samlede 
beløpet i grunnlaget som er til vurdering er tett oppunder 90 mill. årlig i driften og om lag 350 mill. 
fra investeringer. 
 

(mill. kroner)  Drift Investeringer 

  

Andre tjenester/ 

«konsulenter»  

Vedlikehold, 

bygg/anlegg  

Service-

avtaler  

Andre tjenester/ 

«konsulenter»  

Nybygg, 

bygg/anlegg  

Service-

avtaler  

2017 42,5 31,1 12,3 43,1 321,3 0 

2017 jan-aug  26,5 15,7 7,3 *)  24,9 206,1 0 

2018 jan-aug 21 19,1 11,9 *)  24,5 175,9 0 

2018 aug  3 4,2 0,8 1,8 21,2 0 

 
 
For å styrke fokuset på bruk av egen arbeidskraft, fremfor innleie, har rådmannen i KST-sak 93/18 
Bruk av konsulenter – rapportering og oppfølging anbefalt at anskaffelse av tjenester med en 
varighet på mer enn 100 timer skal behandles og gis en tilråding fra et tverrfaglig team bestående 
av nettverksleder for tjenesten, HR, Økonomi og hovedtillitsvalgte. Det samme gjelder for 
inngåelse av nye kontrakter med leverandører hvor det allerede er påløpt fra 100 000 kroner til 
konsulentoppdrag. Tilrådingen skal fremmes for rådmannen for beslutning. Den vedtatte 
innsparingen fordeles til virksomheter etter hvert som innsparing realiseres. Rådmannen 
rapporterer tilbake til formannskapet månedlig på effekt av tiltaket fra og med september-
rapporteringen. Tiltaket ble behandlet av kommunestyret 26. september 2018.  

 
Eiendomssalg og -kjøp 
I løpet av 2017 var det forhandlinger mellom Ski kommune og Ski bolig & næringsutvikling om 
kjøp og salg av arealer på Ski vest. I denne sammenheng ble det innhentet to uavhengige takster. 
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Dette resulterte i en avtale datert 7. februar 2018 mellom Ski kommune og Ski bolig & 
næringsutvikling AS (Solon Eiendom), hvor det ble enighet om at Ski kommune skulle selge gnr. 
136 bnr. 251 og gnr. 136 bnr. 252 for 106,4 mill. kroner til Ski bolig & næringsutvikling AS. 
Samtidig kjøpte Ski kommune gnr 136 bnr 246, 247, 248, 249 og 250 av Ski bolig & 
næringsutvikling for 24,7 mill. kroner. Eiendommene var tidligere en del av arealene ved 
Magasinleiren og «Sykehustomta». Rådmannen har tidligere gjort oppmerksom på at dette arealet 
dreier seg om områder som Ski kommune har overtatt fra Akershus fylkeskommune. Det må 
vurderes om AFK skal ha deler av disse salgsinntektene. 
 
I formannskapets møte 26.4.2018 ble det vedtatt at Ski kommune skulle kjøpe dataforretningen 
KK 88 AS sine lokaler i 1. etasje i Westgaarden. I henhold til vanlig praksis ble det innhentet to 
uavhengige takster. Dette resulterte i at det ble inngått en avtale mellom Ski kommune og KK 88 
AS v/Harald Marthinussen om kjøp av eiendommen i Westgaarden. Kjøpesummen ble fastsatt til 
10,25 mill. kroner som var et snitt av de to innhentede takster. 
 

Kjøp av plasser 
Kjøp av forsterket botilbud gjøres i hovedsak innenfor områdene psykisk helse og rus. Kommunen 
har fått ansvar for innbyggere med svært sammensatte utfordringer som følge av 
oppgaveforskyvning mellom sykehus (helseforetaket) og kommune. Oppstart av nye tilbud utover i 
perioden vil dempe behovet for kjøpsplasser betydelig. Før disse tilbudene er på plass kjøpes 
tjenester fra ulike private leverandører. Per i dag kjøper kommunen plasser for om lag 30 mill. 
kroner. Av dette blir om lag 8 mill. kroner refundert fra staten i form av refusjon for 
ressurskrevende tjenester. Netto kostnad er om lag 22 mill. kroner. Det kjøpes ikke 
sykehjemsplasser. 
 

Vikarpool 
Rådmannen legger fram en sak til politisk behandling om vikarpool i oktober hvor det utredes 
økonomiske konsekvenser av å etablere en sentral vikarpool i Ski kommune. I saken vil det bli 
redegjort for alternative løsninger for vikarpool og anbefaling og konklusjon om eventuell 
opprettelse av vikarpool. 
  

Omgjøring av ekstra bistand og hjelp 
Ski kommune har flere ordninger knyttet til ekstra bistand og hjelp til dem som trenger det. Det 
jobbes kontinuerlig med å få riktig vedtak og riktig nivå for brukerne i kommunen. 
 
Innenfor Velferd fortsetter det store arbeidet knyttet til samarbeid og forvaltning av tjenestene. 
Innenfor hjemmetjenesten og personlig assistanse har man gått gjennom vedtak og sikret at det 
er riktig hjelp og nivå som gis. Endringsarbeidet Livsmestring vektlegges ved tildeling av tjenester. 
Det er etablert et hverdagsrehabiliteringsteam som gir trening i hjemmet for å øke egenmestring 
på hverdagsaktiviteter som hjemmeboende har god effekt av å mestre uten hjelp fra kommunen. 
Multidosedispensere tas i bruk av stadig flere, og annen velferdsteknologi er under 
implementering. Bestillerkontoret er nå omgjort til virksomhet for koordinerte tjenester og har 
hovedfokus på innbyggerens ressurser ved tildeling av tjenester. Tiltakene har hittil i 2018 gitt økt 
samarbeid og god effekt, og vedtakstimene er redusert med 20 prosent fra januar til august.   
 
Innenfor Oppvekst er det etablert en arbeidsgruppe for temaet «Godt læringsutbytte i et 
inkluderende fellesskap for alle». Gruppen bestående av rektorer og ressurskoordinatorer fra 
skoler i kommunen og ressurser fra Pedagogisk virksomhet. Arbeidsgruppen vil samarbeide med 
øvrige skoler i kommunen og med ressurspersoner i barnehagen. Arbeidet er en videreføring av 
prosjektet «Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring» og blir ukentlig arbeidet med sammen 
med skolene. I tillegg er det denne høsten jobbet med operasjonalisering av lov og forskrift samt 
kommunens handlingsrom i forhold til dette internt i PP tjenesten. Der er det utarbeidet nytt 
henvisningsskjema, ny pedagogisk rapport, ny sakkyndighetsmal og det er utarbeidet en standard 
for gode elevsamtaler/sjekkliste for samtale med barn. Dette vil være en del av 
ressursteamarbeidet og er et ledd i inkluderende fellesskap og oppfølging av barnekonvensjonen.  
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Startlån 
Det er per 2. tertial utbetalt om lag 64,7 mill. kroner. I tillegg har kommunen utbetalinger som 
venter på om lag 5 mill. kroner. Dette er en økning sammenlignet med 2017. De fleste 
utbetalinger er fullfinansieringer som følge av private bankers praksis rundt lånefinansiering av 
bolig, jf. boliglånsforskrift. Husbanken har i år tildelt Ski kommune 70 mill. kroner i startlån. I 2018 
har denne bevilgningen ikke vært tilstrekkelig, og Ski kommune har på grunn av stor pågang søkt 
om ytterligere 30 mill. kroner i tilleggsbevilgning fra Husbanken. Dette i henhold til 
kommunestyrets vedtak. Kommunen avventer søknadsbehandling i Husbanken. 
 
Antall søknader er fortsatt høyt. Det er mottatt 192 søknader per 2. tertial, en liten økning 
sammenlignet med 2017. Dette antas å ha sammenheng med innføring av e-søknad, 
innstramming fra private banker jf. Finanstilsynets retningslinjer, flere som ønsker å etablere seg i 
Ski kommune og et generelt press i boligmarkedet. Boligmarkedet i Ski er fortsatt preget av høye 
boligpriser.  
 

Nordre Follo 
Ved rapportering pr 1. tertial 2018 og i rammesaken i juni ble det meldt inn et behov på 389,6 mill. 
kroner fra program Nordre Follo for å sikre etablering av nødvendige funksjoner for forsvarlig og 
effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020.   
 
For 2018 ble det i Ski kommune vedtatt en reduksjon på 3 mill. kroner i 2018. I september ble 
likelydende reduksjon vedtatt i Oppegård kommune. Den samlede reduksjonen er på 6 mill. 
kroner i 2018, fra 46 mill. kroner til 40 mill. kroner. Etter dette er vedtatt ramme for Nordre Follo 
383,6 mill. kroner. Det legges opp til at utgiftene deles mellom Ski og Oppegård kommuner, og 
det budsjetteres med like størrelser i begge kommuner. 
 
Samlet sett forventes det at program Nordre Follo skal holde seg innenfor budsjettbevilgningen. 
  

God tjenesteyter 
Brukermedvirkning i dialogprosess 
Dialogmøtene ble gjennomført i løpet av tre uker i mars og april. Representanter for brukerne, 
virksomhetsleder, representant for de ansatte og politikere fra kommunestyret og hovedutvalgene 
har deltatt i dialogmøtene. Det er gjennomført tre felles dialogmøter for virksomheter uten 
brukerråd for områdene nettverkene stab og støtte, oppvekst og samfunn. Alle kommunens 
virksomheter har avholdt dialogmøter.  
 
Resultatet av årets dialogmøter på kommunens virksomheter ble forelagt Formannskapet som 
egen sak i juni. Formannskapet vedtok å ta innspillene fra dialogmøtene i 2018 til etterretning.  
 
Brukere - avviksrapportering 
Avviksrapporteringen blir hentet ut fra Kvalitetslosen, kommunens elektroniske kvalitetssystem. 
Avvikene behandles i den enkelte virksomhet, og en samlet oversikt for hele kommunen blir 
drøftet i Kvalitetsutvalget. 
 
Prosedyre for avvikshåndtering hjelper til med å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav 
fastsatt i lov, forskrift eller annet styrende dokument. Virksomhetene er ansvarlige for å følge opp 
sine avvik, slik at rapporterte hendelser/avvik fører til refleksjon, og at de bidrar til læring og 
forbedring av tjenestene. 
 
For 2. tertial 2018 ble det totalt meldt inn 762 hendelser, og disse fordeler seg på følgende 
hovedkategorier: 

 HMS/ansatt                              244 avvik 

 Organisasjon/internt                   86 avvik 

 Tjeneste/bruker                        531 avvik 
 
Avvikene registreres i hovedkategoriene og i flere underkategorier. Det vil derfor alltid være en 
differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at samme hendelse kan 
registreres i flere hovedkategorier og underkategorier. 
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Figur 1: Antall avvik fordelt på hovedkategorier  
 
HMS 
Av 244 avvik er det flest registreringer på kategorien Vold og trusler (111), herunder 
underkategori Verbal trakassering (51). Nest flest registreringer er på kategorien 
Arbeidsmiljø (74), herunder underkategori Inneklima (29). 

 
  

 
Figur 2: Antall HMS-avvik fordelt på underkategorier 

 
Organisasjon/internt 
Av 86 avvik er det flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (18), herunder 
underkategori Legemiddelhåndtering (10). Nest flest registreringer på kategorien 
Informasjon/kommunikasjon (16), herunder underkategoriene Prosedyre/beskrivelse (7).  
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Figur 3: Antall avvik Organisasjon/internt fordelt på underkategorier 

 
Tjeneste/bruker  
Av 531 avvik er det flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (291), herunder 
underkategori Lov/forskrift (150) og Legemiddelhåndtering (79). Nest flest registreringer på 
kategorien Informasjon/kommunikasjon (69) herunder underkategori Lov/forskrift (34).  

 

 
Figur 4: Antall avvik Tjeneste/bruker fordelt på underkategorier 

 
Brukertilfredshet 
I Budsjett og handlingsplan 2018-2021 ble det planlagt å gjennomføre brukerundersøkelser innen 
Byggesak og Kommunalteknikk i 2018. Rådmannen besluttet i Kvalitetsutvalgsmøte 20.3.2018 at 
det ikke gjennomføres brukerundersøkelser i 2018 og 2019. Årsaken er at det må prioriteres å 
frigjøre tid til prosjektarbeid i forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune. 
 
Sentrale undersøkelser for skolene gjennomføres som normalt. 
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Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler 
 
Barn og unges medvirkning  
I august ble det jobbet med å utarbeide en plan for barne- og ungdomsrådets (BU) representasjon 
i kommunestyret i tillegg til at de enkelte skolene og klubbene valgte sine representanter til BU. 
Første møte i barne- og ungdomsrådet etter sommeren er satt til slutten av september. Til dette 
første møtet inviteres BU-representantene, alle elevrådsstyrene og kontaktlærerne for elevråd til 
møte på rådhuset for å snakke om viktigheten av elevråd og barne- og ungdomsråd, i tillegg til å 
få demokratiopplæring av barne- og ungdomskoordinator. 
 
Klima og miljø 
Miljøfyrtårn er en av Ski kommunes miljøsatsinger mot næringslivet og egne kommunale 
virksomheter. Å være et miljøfyrtårn vil si å gå foran som et godt eksempel ved å oppfylle 
miljøkrav utarbeidet spesielt for hver bransje. I kommunens Klima- og energiplan er det vedtatt at 
minst 70 prosent av kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert. 
 
Arbeidet med å sertifisere kommunens virksomheter etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell pågår. 
61 prosent av alle Ski kommunes virksomheter er nå sertifisert eller er under sertifisering. 
 
Hovedoppgavene innen klima og miljø har i 2. tertial vært arbeid med kommuneplanen, 
bekjempelse av fremmede arter, samt oppfølging av klima- og energiplanen og tildelte 
Klimasatsmidler. 
 
Beredskap 
Ski kommune skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å forebygge og håndtere 
uønskede hendelser på en god måte. Dersom en uønsket hendelse oppstår skal kommunen gi 
god og korrekt informasjon til egne innbyggere og andre som oppholder seg i Ski.  
 
Overordnet ledelse har fokus på beredskap og formidler sine forventninger til virksomhetene. 
 
Overordnet beredskapsplan for Ski kommune er oppdatert og følgende nye temaer er lagt inn: 

 Samfunnssikkerhet og beredskap - befolkningens forventninger 

 Atomberedskap - jodtabletter 

 Kommunalt beredskapsråd 

 Helhetlig ROS Nordre Follo 

 Beredskapsplaner i virksomhetene 

 Psykososialt kriseteam 

 Kompetanse i virksomhetene 
 

Attraktiv arbeidsgiver 
 
Ansatte trives på jobb 
I år gjennomførte alle virksomhetene, med unntak av skoler og Samhandlingsenheten, 
medarbeiderundersøkelsen på vårparten. Svarandelen er høyere enn tidligere år, men 
totalresultatet vil ikke være klart før de resterende virksomhetene har gjennomført undersøkelsen. 
 
Alle undersøkelsene skal være gjennomført innen 10. oktober slik at det foreligger et samlet 
resultat for Ski kommune til årsrapporten. 
 
Virksomhetene har fått bestemme når de ønsker å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen. 
 
HR tilbyr alle personalledere prosessbistand i oppfølgingsarbeidet, men det er opp til den enkelte 
virksomhet å benytte tilbudet fra HR. 
 
Nærvær - sykefravær 
Siste 12 måneder har kommunen et sykefravær på 8,3 prosent, mot 8,7 prosent året før. 
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Sykefraværet er 0,3 prosent høyere enn Oppegård kommune, som er representativ for det 
generelle fraværet i omliggende kommuner.  
 
Analyser viser at om lag 50 avdelinger har hatt et høyt fravær (>9 prosent) over tre år. Tilsvarende 
hadde 49 avdelinger et lavt fravær (lavere enn 5 prosent) fordelt på samtlige virksomheter. 
 
Videre viser analyser av alt fravær i 2017 at 18 prosent av ansatte står for 80 prosent av 
sykefraværet. Det krever en målrettet tilnærming i arbeidet med å forstå og å redusere 
sykefraværet. 

 

 
 Figur 5: Sykefravær 2016-2018 

 
Lærlinger 
Denne høsten har 26 lærlinger takket ja til læreplass i Ski kommune: Disse er 16 
helsefaglærlinger, ni lærlinger innen barne- og ungdomsarbeid og en IKT-lærling. 
 
Én har sagt opp kontrakten på grunn av feilvalg. Det jobbes nå med å fylle plassen med en ny 
lærling. I vår avholdt 21 lærlinger fagprøve. Alle besto eksamen; 13 helsefagarbeidere, seks 
barne- og ungdomsarbeidere og to IKT-lærlinger. Dessuten skal to institusjonskokker og en 
lærling i anleggsgartnerfaget ta fagprøven i september/oktober. 
 
Kommunen har hatt veldig mange gode søkere i år, spesielt innen helsefag. Dette lover godt for 
fremtidens fagarbeidere. 
 
Det jobbes med ordninger som skal gi fast ansatte uten fagbrev muligheten til å ta dette i 
arbeidstiden, blant annet Fagbrev på jobb. Fylkeskommunen venter på retningslinjer fra 
Utdanningsdirektoratet før kommunen kan jobbe videre med dette. 
 
Kommunen har lærlinger og lærekandidater i følgende fag: 

 Helsearbeiderfaget 

 Barne- og ungdomsarbeiderfag 

 IKT- servicefag 

 Institusjonskokkfaget (ferdig i september) 

 Anleggsgartnerfaget 
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 Idrettsanleggsfaget (ferdig i oktober) 

 Mediegrafikerfaget 
 
 
Mangfold og likestilling 
Ski kommune skal i det daglige praktisere mangfold og likeverd. For å følge opp både lovverk og 
kommunens egne uttalte mål og verdier, er det utarbeidet en strategiplan med medfølgende 
handlingsplan for kommunen. Denne ble evaluert og revidert tidligere i år. Revidert handlingsplan 
inneholder mange av de samme tiltakene som tidligere og det er ønskelig å fortsatt ha fokus på 
disse tiltakene fremover. Det er ikke igangsatt nye tiltak i 2. tertial 2018. 
 
Mangfoldsperspektivet har inkorporert i det daglige HR-arbeidet, blant annet i kommunens 
personalpolitikk og lønnspolitikk. 
 
I forbindelse med #metoo-kampanjen ble det opprettet et lavterskeltilbud for ansatte som ønsker å 
melde ifra om trakassering, i tillegg til ordinære varslingskanaler. Det har ikke kommet noen 
henvendelser om trakassering i 2. tertial 2018. 
 
Arbeidet med heltidskultur fortsetter, og kommunen har en prøveordning med ekstra lønnstillegg 
til de som jobber ekstra helgevakter eller langvakter ved et sykehjem i kommunen. Det jobbes 
kontinuerlig med å prøve ut tiltak som langvakter og ekstra helgearbeid i flere virksomheter i 
kommunen. 
 

Vurdering  
Det vises til punkt om saksopplysninger. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget til vedtak i saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.  
 
For øvrig vises det til sakens saksopplysninger som viser at kostnadsnivået i tjenestene ligger an 
til å overgå de tildelte budsjettrammene. Samtidig viser gjennomgangen av de 
virksomhetsovergripende postene merinntekter. 
 
Kostnadsutviklingen i 2018 og økonomiplanperioden viser at kommunen ikke har rom for å 
iverksette nye tiltak uten samtidig å sikre finansiering eller gjennomføre omprioriteringer i 
tjenestetilbudet.  
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling 
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling. 
 

Konklusjon 
På driftssiden viser årsprognosen for virksomhetenes driftsaktiviteter merforbruk på 30,1 mill. 
kroner i forhold til budsjett. Anslag for virksomhetsovergripende og overordnede poster gir  
inndekning på 9,5 mill. kroner. Den samlede årsprognosen for kommunens drift viser derved et 
mulig merforbruk på 20,5 mill. kroner. 
 
Arbeidet med å justere nivået på tjenester fortsetter for å begrense merforbruket. Det gjøres 
løpende vurderinger av hvordan tjenestetilbudet kan tilpasses ytterligere til de økonomiske 
rammene, samtidig som kravet om ivaretakelse av lovpålagte tjenester ivaretas. 
 
Kostnadsutviklingen viser at kommunen ikke har rom for å vedta nye tiltak uten samtidig å sikre at 
det foreligger finansiering i hele økonomiplanperioden, og/eller at mulige inndekningstiltak er 
forsvarlig utredet. 
 

 
Ski, 10.10.2018 

 
 



35/18 2. Tertialmelding 2018 - 18/00140-1 2. Tertialmelding 2018 : Saksframlegg 2 Tertialmelding 2018

Jane Short Aurlien 
rådmann 

Kjell Sæter 
kommunalsjef 

 
Vedlegg som følger saken:  

a) Finansrapport 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
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Vedlegg A

Rapportering per 2 . tertial ( 3 1 . 8 .201 8 )
i henhold til Ski kommunes

R eglement for finans - og gjeldsforvaltning

Finans - og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning, samt
sikre stabile og lave netto finansierin gs - og gjeldskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
definerte risikorammer.

Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en netto utgiftsendring på
1 4 ,5 mill. kroner i løpet av første år . Rådmannen bemerker samtidig at ved et skift i rentene vil også
innbyggerbetalingen for startlån og kommunale tjenester innen vann, avløp og renovasjon endres .
Dette vil bidra til å dempe effekten en rentesvingning vil ha på kommunens driftsbalanse.

Likviditet

All likviditet er i 2018 plasse rt på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen i DNB, i tråd
med Ski kommunes Reglement for finans - og gjeldsforvaltning . Kommunens innskudd kan ikke
utgjøre mer enn to prosent av bankens forvaltningskapital. Under dagens leverandør tilsvarer dette
innskudd på over 50 mrd. kroner.

Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger de
viktigste referanserentene i pengemarkedet.

RAPPORTERINGSPARAMETRE Periode - 2 Periode - 1 Denne periode
Likviditet hittil i år;

Saldo hovedbankforbindelse 626,9 mill.kr. 203,7 mill.kr. 183,9 mill.kr.
Saldo andre bankforbindelser - - -

Avkastning kortsiktig likviditet;
Avkastning hovedbankforbindelse 1,14 % 1,24 % 1,26 %
Avkastning annen bankforbindel se - - -
Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd. 0,89 % 0,99 % 1,01 %
Avkastning benchmark, ST1X 0,44 % 0,49 % 0,59 %

Stresstest;
Renteøkning på ett prosentpoeng 6,3 mill.kr. 2,03 mill.kr. 1,84 mill.kr.
Rentereduksjon på ett prosent poeng - 6,3 mill.kr. - 2,03 mill.kr. - 1,84 mill.kr.

Rådmannen vurderer at dagens plassering av likviditet gir tilfredsstillende avkastning og konstaterer
at kommunens oppnådde rente følger de viktigste referanserentene, med et fast påslag.
Avkastningen på likviditet vil derfor følge markedsutviklingen til enhver tid.

Konklusjon likviditet

Plassering av likviditet har skjedd hos institusjon som oppfyller reglementets krav, og forvaltningen av
driftslikviditet er i henhold til/innenfor risikorammene i reg lementet.
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Vedlegg A

G jeld

Ski kommune hadde per 3 1 . 8 .201 8 en samlet lånegjeld på om lag 3 341 , 2 mill. kroner , og alle lån er i
norske kroner. For å dempe fremtidige renteu t gifte r har rådmannen i april 201 8 betalt inn ubrukte
lånemidler på 200 mill. kroner på gje ld med flytende lån. Kommunens fondsreserver gir en god
likviditetsmessig situasjon, og det er ikke behov for å benytte seg av kassekreditt.

RAPPORTERINGSPARAMETRE Krav Periode - 2 Periode - 1 Denne periode
Sammensetning av lån;

Kommunalbanken - 3 038,3 mill. kr. - 2 838,3 mill. kr. - 2 838,3 mill. kr.
Husbanken - 438,0 mill. kr. - 439,6 mill. kr. - 502,8 mill. kr.
Største enkeltlån i porteføljen Maks 30 % 20,50 % 21,70 % 21,30 %
Lån med forfall innen 12 måneder Maks 30 % 0 % 0 % 0 %

Rentebetingelser;
Lån med fastrente - 1 726,4 mill.kr. - 1 726,2 mill.kr. - 1 712,0 mill.kr.
Lån med flytende rente - 1 749,9 mill.kr. - 1 551,7 mill.kr. - 1 629,2 mill.kr.
Andel fast rente 33<>66 % 49,70 % 52,70 % 51,20 %
Ande l flytende rente 33<>66 % 50,30 % 47,30 % 48,80 %

Andre parametre;
Lengde på lengste renteløpetid <120 mnd. 84 mnd. 80 mnd. 76 mnd.
Vektet rentebindingstid (durasjon) 1<>4 år 1,5 år 1,7 år 1,5 år
Vektet restløpetid (durasjon) 9,5 å r 9,2 år 9,3 år
Vektet gjennomsnittsrente 1,73 % 1,74 % 1,73 %
Referanserente, Swap 2Y 1,13 % 1,49 % 1,46 %

Stresstest;
Renteøkning på ett prosentpoeng 17,5 mill.kr. 13,5 mill.kr. 16,3 mill.kr.
Rentereduksjon på ett prosent poeng - 17,5 mill.kr. - 13,5 mill.kr. - 16,3 mill.kr.

Normalt gjennomføres låneopptaket mot slutten av året, med forespørsel til to eller flere långivere.
Erfaring tilsier at kun èn långiver gir tilbud på lån som er innenfor rammen av kommunens reglement.
Aktører i markedet anbefaler kommunen å holde en mer aktiv gjeldsforvaltning som utnytter
sertifikatmarkedet (lån med forfall innen 12 måneder).

Låneopptak vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om
fremtidig renteu tvikling og generelle markedsforhold. Behovet for låneopptak er hovedsakelig
knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet.

Det er ikke tatt opp nytt hoved lån i siste rapporteringsperiode.

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent, i
rentemøte 20 . september 201 8. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett
en gradvis renteoppgang i årene fremover. Styringsrenten har frem til nå vært uforandret på
0,5 prosent siden 1 7 . ma rs 201 6 .

Konklusjon gjeld :

Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller reglementet s krav p e r 3 1 . 8 .201 8 , og gir en
tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og finansieringsbehov.
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BUDSJETTJUSTERINGER PER 2. TERTIAL 2018  

 

 

Forslag til vedtak:  
1. Driftsbudsjettet for 2018 justeres og salderes i tråd med saksfremstillingens vurdering og 

konklusjon. 
2. Det foretas budsjettjusteringer for investeringsprosjektene i tråd med saksfremstillingens 

vurdering og konklusjon. Bruk av lån som finansieringskilde, samt opptak av lån justeres 
tilsvarende.  

3. Kjøpesum og kostnader ved kjøp av gnr. 134 bnr. 314 snr. 2 i Westgaarden fra KK88.no AS 
innarbeides i budsjettet i tråd med vedtak fra FSK 28/18. 
 

 
 
 

Ingress/hovedbudskap: 
På bakgrunn av 2. tertialmelding 2018 anbefaler rådmannen at det foretas ytterligere 
budsjettjusteringer i 2018. Justeringene har til hensikt å øke realismen for innværende års budsjett 
og bedre grunnlaget for videre oppfølging gjennom året. De budsjettmidler som frigis gjennom 
saken foreslås satt av til disposisjonsfond. Dersom regnskapet ikke avlegges i balanse, vil 
rådmannen anbefale reduksjon i denne avsetningen.  
 
Øvrige merforbruk som vist i tertialmeldingen forutsettes dekket gjennom tilpasning av driften 
innenfor virksomhetenes allerede vedtatte rammer for 2018. 
 
Det foreslås endringer i driftsposter på til sammen 29,3 mill. kroner. Økningen foreslås dekket av 
omprioriteringer fra budsjettposter med redusert behov. Gjennomgang av investeringsprosjektene 
gjør at rådmannen foreslår en reduksjon på om lag 327,9 mill. kroner fra tidligere vedtatte 
budsjett. Økningen kan hovedsakelig knyttes til forskyvning av budsjettmidler ut i tid. 
 
 

Saksopplysninger: 
Saken bygger på den økonomiske statusrapporteringen i tertialrapport per august 2018.  
 
 

Vurdering:  
Følgende poster/tiltak foreslås fulgt opp med budsjettvedtak: 
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1. Drift 
 
Samfunn 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Endringer i kapitalbelastning, selvkostområdene vei, avløp og feiing 2 160 

 
1.1 Endringer i kapitalbelastning, vann, avløp og feiing 
Renteutvikling og investeringstakt påvirker kapitalbelastningen på selvkostområdene, 
hovedsakelig innenfor vann og avløp. Beløpet tar hensyn til de siste kjente opplysninger om 
forventede rentekostnader og hvordan de slår ut på grunnlaget for brukerbetaling.    
 
 
Virksomhetsovergripende 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Økt tilskudd, FBU 2 000 

  
1.2 Økt tilskudd, FBU 
Antall elever fra Ski kommune som går ved Follo barne- og ungdomsskole har økt fra 14 i 
skoleåret 2017/2018 til 18 elever skoleåret 2018/2019. Kommunen må derfor øke tilskuddet til 
FBU. 
 
 
Overordnede konti 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Netto merbehov, renter 3 610 
Avsetning til disposisjonsfond 21 487 

 
1.3 Netto merbehov, renter 
Merbehovet kan i hovedsak knyttes til endring i innlånsrente samt et høyere låneopptak for 
startlån forrige år enn opprinnelig budsjettert.  
 
1.4 Avsetning til fond 
Rådmannen foreslår å styrke avsetning til disposisjonsfond med om lag 21 mill. kroner. 
 
 
Forslagene 1.1-1.4 ovenfor finansieres slik: 
 
Oppvekst 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Innsparing, Kommunale barnehager -9 300 
Innsparing, Pedagogisk virksomhet -1 200 
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1.5 Innsparing, barnehager 
Innsparingen skyldes sparte lønnsmidler som følge av ledig kapasitet. Virksomheten har høyere 
refusjonsinntekter i forhold til utgifter til vikarer, samt innsparing på drift som følge av 
innkjøpsstopp.  
 
1.6 Innsparing, Pedagogisk virksomhet 
Innsparingen skyldes ubesatte stillinger i Voksenopplæringen som følge av redusert elevtall, 
vakant stilling i spesialpedagogisk team, samt innsparing på drift som følge av innkjøpsstopp. 
 
Velferd 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Innsparing, NAV -1 700 
Innsparing, Miljøarbeidertjenesten -950 

 
1.7 Innsparing, NAV 
Innsparingen skyldes hovedsakelig merinntekter på flyktningområdet. 
 
1.8 Innsparing, Miljøarbeidertjenesten 
Innsparingen skyldes ledige lønnsmidler som følge av ledighold av vakante stillinger, samt 
innsparing på kostnader til kompetanseutvikling som følge av innkjøpsstopp. 
 
Samfunn 

 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Innsparing, tilskudd -500 
Innsparing, Kultur og fritid -500 

 
1.9 Innsparing, tilskudd 
Det forventes lavere utbetaling fra Nabolagsmillonen enn budsjettert. 
 
1.10 Vakante stillinger, kultur og fritid 
Innsparingen skyldes ledige lønnsmidler som følge av vakante stillinger innen kultur og fritid. 
 
 
Virksomhetsovergripende 
 
(Beløp i 1 000 kr) 

Budsjettjustering      2018 

Innsparing, tilskudd EMPO AS -427 
Innsparing, Kemneren i Follo -680 

 
1.11 Innsparing, tilskudd EMPO AS 
EMPO AS melder om at tilskuddsbeløpet for 2018 blir lavere enn opprinnelig budsjettert i 
kommunen. 
 
1.12 Refundert overskudd, Kemneren i Follo 
Ski kommune utbetalte for mye til Kemneren i Follo i 2017. Dette blir trukket ut fra kostnadene for 
2018.  
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Overordnede konti 
 
Beløp i 1 000 kr 

Budsjettjustering      2018 

Mindreutgift, avdrag konsern -14 000 

 
1.13 Mindreutgift, avdrag konsern 
Avdragsutgiftene forventes å gi et mindreforbruk på 14 mill. kroner ved årsslutt. Beregningen 
baseres på lån tatt opp tidligere år, det vil si langsiktig gjeld per 31.12.2017. Ubrukte lånemidler 
inngikk i beregningsgrunnlaget for kommunens avdrag i opprinnelig budsjett, men bør 
klassifiseres som kortsiktig gjeld og derved unntas fra beregningsgrunnlaget. 
 
 

2. Investeringer 
På bakgrunn av nedenstående gjennomgang, foreslås netto budsjettramme for investeringer i 
2018 redusert med 327,9 mill. kroner, inklusive avsluttede investeringer, til 606,1 mill. kroner.  
 
Følgende investeringsprosjekter er vurdert særskilt (alle tall er eksklusiv merverdiavgift): 
 
Behov for å opprette nytt prosjekt med tilførsel av budsjettmidler i 2018, sum 11 mill. kroner 
Dette er behov som ikke er tidligere vedtatt, og som isolert sett øker total prosjektbevilgning for 
2018. 
 
2.1. 75185 Ski sykehus, ombygging: 10 mill. kroner 
Det anbefales å opprette et nytt investeringsprosjekt med total prosjektbevilgning på 10 mill. 
kroner. Ombygging av lokalene og klargjøring til å ta i bruk større deler av lokalene er igangsatt. 
Budsjett 2018 blir 10 mill. kroner. 
 
2.2. 2.2 75186 Langhusveien, gang- og sykkelvei: 1 mill. kroner 
Det anbefales å opprette et nytt investeringsprosjekt med total prosjektbevilgning på 1 mill. kroner. 
Forskriftskrav i henhold til Veiloven § 32 pålegger kommunen å bidra i dette arbeidet. Budsjett 
2018 blir 1 mill. kroner. 
 
 
Omdisponering av tidligere vedtatte budsjettmidler, mellom prosjekter: sum 13,5 mill. kroner 
Dette er behov som er tidligere vedtatt, og som ikke endrer samlet total prosjektbevilgning for 
2018. 
 
2.3. 2.3 75179 NF, samlede investeringer: -13,5 mill. kroner 
Det anbefales at budsjettmidler til to delprosjekter skilles ut i egne prosjekter, henholdsvis 75182 
NF, samlokalisering av rådhusfunksjoner og 75183 NF, samlokalisering IKT pilot. Budsjett for 
75179 NF, samlede investeringer for 2018 blir 6,5 mill. kroner. Omfordelingen har til hensikt å 
ivareta rapporteringshensyn i program Nordre Follo. 
 
2.4. 75182 NF, samlokalisering av rådhusfunksjoner: 12 mill. kroner 
Det anbefales at midler fra prosjekt 75179 NF, samlede investeringer skilles ut i et eget prosjekt 
75182 NF, samlokalisering av rådhusfunksjoner. Budsjett for 75182 NF, samlokalisering av 
rådhusfunksjoner for 2018 blir 12 mill. kroner. Omfordelingen har til hensikt å ivareta 
rapporteringshensyn i program Nordre Follo. 
 

 
2.5. 75183 NF, samlokalisering IKT pilot: 1,5 mill. kroner 
Det anbefales at midler fra prosjekt 75179 NF, samlede investeringer skilles ut i et eget prosjekt 
75183 NF, samlokalisering IKT pilot. Budsjett for 75183 NF, samlokalisering IKT pilot for 2018 blir 
1,5 mill. kroner. Omfordelingen har til hensikt å ivareta rapporteringshensyn i program Nordre 
Follo. 
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Forsering av budsjettmidler fra senere år inn til 2018: sum 1,2 mill. kroner 
Dette er tidligere vedtatte budsjettmidler som isolert sett øker total prosjektbevilgning for 2018, 
men reduserer prosjektbevilgningen for senere år. 
 
2.6. 75001 Solborgvn. 2, inv./uts.: 0,4 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2020, 0,4 mill. kroner inn til 2018, for å dekke 
påløpte utgifter i 2018. Budsjett 2018 blir 0,4 mill. kroner. 
 
2.7. 75014 Veilys, ombygging til måling: 0,8 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2019, 0,8 mill. kroner inn til 2018, for å dekke 
forsert fremdrift og påløpte utgifter i 2018. Budsjett 2018 blir om lag 2 mill. kroner. 

 

 
Forskyvning av budsjettmidler ut i tid fra 2018: sum -321 mill. kroner 
Dette er tidligere vedtatte budsjettmidler som isolert sett reduserer total prosjektbevilgning for 
2018, men øker prosjektbevilgningen for senere år. 
 
2.8. 71012 Nytt økonomisystem/digitalisering: -0,7 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 0,7 mill. kroner ut i tid til 2019, til 
delfinansiering av investeringsbehov i fellesløsninger for Nordre Follo. Budsjett 2018 blir om lag 
0,4 mill. kroner. 
 
2.9. 75015 Kommunale bygg, nedfelte matter: -1,3 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, om lag 1,3 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.10. 75070 Kjøp og salg av utleieboliger: -19 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 19 mill. kroner ut i tid til 2019. Budsjett 
2018 blir om lag 20 mill. kroner. 
 
2.11. 75124 Møllerenga, renovering: -6 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 6 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 0,9 mill. kroner. 
 
2.12. 75131 VA prosjekter utenfor Tiltaksplan VA: -16 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 16 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 11,7 mill. kroner. 
 
2.13. 75133 Bolig for rusavhengige: -20 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 20 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 1,6 mill. kroner. 
 
2.14. 75134 Bolig for utviklingshemmede: -25 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 25 mill. kroner ut i tid, likt fordelt 
mellom 2019 og 2020, på grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 4,2 mill. 
kroner. 
 
2.15. 75138 Finstad skole, kap.utv.: -50 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 50 mill. kroner ut i tid, likt fordelt 
mellom 2019 og 2020, på grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 9,1 mill. 
kroner. 
 
2.16. 75140 Institusjon for psykiske lidelser: -9 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 9 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 1 mill. kroner. 
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2.17. 75141 LBS, ombygging omsorgsboliger: -7 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 7 mill. kroner ut i tid til 2020, på grunn av 
forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.18. 75142 Avlastningsboliger: -9,9 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 9,9 mill. kroner ut i tid til 2020, på 
grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 0,1 mill. kroner. 
 
2.19. 75145 Omsorgsbygg/-boliger, forprosjekt: -2 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 2 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 0,8 mill. kroner. 
 
2.20. 75146 Skolekvartalet, detaljregulering: -0,8 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 0,8 mill. kroner ut i tid til 2019, på 
grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 2,3 mill. kroner. 
 
2.21. 75148 Langhus, ny svømmehall: -45 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 45 mill. kroner ut i tid til 2020, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 10,2 mill. kroner. 
 
2.22. 75149 Ski, ny turnhall/basishall: -35 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 35 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 4,4 mill. kroner. 
 
2.23. 75151 Ski torg, utvikling: -13 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 13 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 2 mill. kroner. 
 
2.24. 75163 Omlegging til bio-energi: -0,5 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 0,5 mill. kroner ut i tid til 2019, på 
grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0,5 mill. kroner. 
 
2.25. 75164 Klargjøring tomter, flytting barnehager: -4 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 4 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 8,3 mill. kroner. 
 
2.26. 75167 Ski sentrum, ny bhg. (E): -0,25 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 0,25 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.27. 75168 Omsorgsbygg, behovsplan: -0,5 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 0,5 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.28. 75171 Siggerud, kirkestue: -0,5 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 0,5 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.29. 75174 Ski-Haugbro, overføringsledning: -19 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 19 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 53 mill. kroner. 
 
2.30. 76221 Tiltak iht. Tiltaksplan VA: -18 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 18 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 57 mill. kroner. 
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2.31. 76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei: -11 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 11 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 3,8 mill. kroner. 
 
2.32. 77007 Komm. bygg, oppgrad.: -5 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 5 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 29,4 mill. kroner. 
 
2.33. 77803 Komm. utleiebygg, oppgrad.: -0,5 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 0,5 mill. kroner ut i tid til 2019, på 
grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 0,7 mill. kroner. 
 
2.34. 77819 Trolldalen, skisenter: -0,4 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, 0,4 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn av 
forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.35. 78101 Kråkstad, kirkegårdsutvidelse: -0,9 mill. kroner 
Det anbefales å flytte deler av budsjettbevilgning for 2018, 0,9 mill. kroner ut i tid til 2019, på 
grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir om lag 0,1 mill. kroner. 
 
2.36. 78208 Sprinkelanlegg, verneverdige kirker: -0,54 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, om lag 0,54 mill. kroner ut i tid til 2019, på 
grunn av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
2.37. 78209 Middelalderkrk. fjerne plastmaling: -0,2 mill. kroner 
Det anbefales å flytte budsjettbevilgning for 2018, om lag 0,2 mill. kroner ut i tid til 2019, på grunn 
av forskjøvet budsjettbehov. Budsjett 2018 blir 0 kroner. 
 
 
Reduksjon av budsjettmidler i 2018: sum -10,64 mill. kroner 
Dette er tidligere vedtatte budsjettmidler som isolert sett reduserer total prosjektbevilgning for 
både prosjektet og 2018. 
 
2.38. 75045 Eikeliveien fortau: -8,64 mill. kroner 
Det anbefales at deler av budsjettbevilgning for 2018, om lag 8,64 mill. kroner trekkes inn, da 
tiltaket er utført med en mer kostnadseffektiv løsning. Budsjett 2018 blir 8 mill. kroner. 
 
2.39. 75121 Bøleråsen skole, overvann: -1,7 mill. kroner 
Det anbefales at deler av budsjettbevilgning for 2018, 1,7 mill. kroner trekkes inn, da tiltaket er 
utført med en mer kostnadseffektiv løsning. Budsjett 2018 blir 0,6 mill. kroner. 
 
2.40. 75127 Solborg, HMS tiltak: -0,3 mill. kroner 
Det anbefales at deler av budsjettbevilgning for 2018, om lag 0,3 mill. kroner trekkes inn, da 
tiltaket er fullført. Budsjett 2018 blir om lag 0,6 mill. kroner. 
 
 

Økonomiske konsekvenser:  
Det vises til omtale av økonomi under sakens vurdering og konklusjon. 
 
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
Vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling. 
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Konklusjon: 
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort om kommunens økonomiske situasjon, og for å sikre 
et mer realistisk budsjett, foreslår rådmannen at det gjennomføres budsjettjusteringer som vist i 
påfølgende tabell. 
 
Øvrige merforbruk som vist i tertialmeldingen forutsettes dekket gjennom tilpasning av driften 
innenfor virksomhetenes allerede vedtatte rammer for 2018. 
 

Endringer i driftsbudsjettet 2018 

 

Nye budsjettbehov     2018 

Endringer   kapitalbelastning, vei, avløp og feiing 2 160 

Økt tilskudd, FBU 2 000 

Netto merbehov, renter 3 610 

Avsetning til disposisjonsfond 21 487 

Sum nye budsjettbehov 29 257 

 
 

Finansiering      2018 

Innsparing, Kommunale barnehager -9 300 

Innsparing, Pedagogisk virksomhet -1 200 

Innsparing, NAV -1 700 

Innsparing, Miljøarbeidertjenesten -950 

Innsparing, tilskudd -500 

Innsparing, Kultur og fritid -500 

Innsparing, tilskudd EMPO AS -427 

Refundert overskudd, Kemneren i Follo -680 

Mindreutgift, avdrag konsern -14 000 

Sum finansiering -29 257 

 

Endringer i investeringsbudsjettet 2018, jf. også omtale av det enkelte prosjekt under 

sakens vurdering: 
 

Eksisterende vedtak per 31.8.2018   

KST 180/17 Vedtak iht. BHP 2018-2021, oppr. budsj. 2018              706 935 000  

Videreføringer fra 2017 til 2018, iht. kommunens prinsipper              210 177 683  

KST 10/18 Vedtak iht. egen sak, våren 2018                  2 550 000  

KST 74/18 Vedtak iht. Budsjettjusteringssak, 1. tertial 2018                14 361 637  

Sum vedtak etter 1. tertial 2018              934 024 320  

  Avsluttede investeringer, sommeren 2018                 -8 506 073  

  Nye vedtak iht. saksfremstilling per 31.8.2018   

Tilleggsbevilgninger                               -    

Nye investeringer, inkl. omdisponeringer                11 000 000  

Forsering fra senere år i planperioden, inn til 2018                  1 200 000  

Flytting ut i tid til senere i planperioden, fra 2018             -320 990 000  

Reduserte bevilgninger               -10 640 000  

Sum forslag reduksjon ved 2. tertial 2018             -319 430 000  

  Sum forslag reduksjon ved 2. tertial 2018, inkl. avsl. inv.             -327 936 073  
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Forslag til ny ramme for investeringsbudsjett 2018              606 088 247  

 
 
Bruk av lån som finansieringskilde og ramme for låneopptak, justeres tilsvarende. 
 
Ved en inkurie er ikke kommunens kjøp av gnr. 134 bnr. 314 snr. 2 i Westgaarden fra KK88.no 
AS behandlet av kommunestyret. Kjøp er gjennomført og rådmannen anbefaler at kjøpesum og 
omkostninger innarbeides i budsjettet i tråd med vedtak fra FSK 28/18. 

 
 

Ski, 10.10.2018 
 
 

Jane Short Aurlien 
rådmann 

Kjell Sæther 
kommunalsjef 

 
Vedlegg som følger saken:  
a) Oversikt over investeringsprosjekter 
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Forslag til nytt investeringsbudsjett ved 2. tertial 201 8:

ALLE tall er netto.

934 024 320 606 088 247 382 657 772 851 548 951 621 659 000 589 329 000 396 158 015
Prosjekt Prosjektnavn Eier Tot. vedtatt

prosj. bev.
Vedtatt rev.
årsbudsjett
2018 (1. tert.)

Nytt forslag
årsbudsjett
2018

Regnskap 2.
tertial 2018

Rådmannen anbefaler Forslag
budsjett 2019

Forslag
budsjett 2020

Forslag
budsjett 2021

Forslag
budsjett 2022

71000 IKT-investeringer 103 Løpende 6 526 480 6 526 480 594 260 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

71005 Parkeringsplasser 101 Løpende 160 000 160 000 - 160 000 160 000 160 000 160 000

71012 Nytt økonomisystem/digitalisering 101 11 384 000 1 063 110 363 110 42 264 Restbevilgning 0,7 mill.
kroner flyttes til 2019.

1 200 000 500 000 - -

75000 Finstadtun 2, inv./uts. 401 9 120 000 323 156 323 156 - - - - -

75001 Solborgvn. 2, inv./uts. 101 3 400 000 - 400 000 314 158 Merforbruk 0,4 mill. kroner
tas fra 2020.

- - - -

75011 Hebekk skole, rehab. 603 167 850 000 51 484 954 51 484 954 51 009 782 - - - -

75014 Veilys, ombygging til måling 605 8 000 000 1 227 463 2 027 463 1 620 511 Merforbruk 0,8 mill. kroner
forskutteres fra 2019.

1 500 000 - - -

75015 Komm. bygg, nedfelte matter 603 1 600 000 1 304 661 - - Restbevilgning 1,3 mill.
kroner flyttes til 2019.

1 304 661 - - -

75021 El-ladepunkt til el-biler 603 3 400 000 314 565 314 565 115 038 800 000 - - -

75027 Komm. bygg, adgangskontroll 603 7 300 000 1 678 387 1 678 387 301 723 500 000 500 000 - -

75045 Eikeliveien fortau 605 18 200 000 16 644 762 8 000 000 1 562 016 Restbevilgning 8,6 mill.
kroner trekkes inn ved
årsslutt.

- - - -

75059 Fosstjern, områdeplanlegging 605 1 300 000 1 250 079 1 250 079 9 340 - - - -

75068 Komm. bygg, ENØK tiltak 603 Løpende 799 065 799 065 355 264 800 000 800 000 800 000 800 000

75069 Komm. bygg, universell utforming 603 Løpende 1 600 000 1 600 000 1 125 138 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

75070 Kjøp og salg av utleieboliger 601 Løpende 38 951 035 19 951 035 6 217 867 Restbevilgning 19 mill.
kroner flyttes til 2019.

39 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

75075 Komm. boliger, oppgrad. 601 9 000 000 5 185 580 5 185 580 1 940 272 - - - -

75082 Komm. bygg, tilbakeslagsventiler 603 1 000 000 798 438 798 438 - - - - -

75087 Sykehjemmene, teknologiske tiltak 401 780 000 211 056 211 056 37 357 - - - -

75090 FBU, nybygg 603 27 508 196 11 364 063 11 364 063 7 871 576 - - - -

75097 Waldemarhøy/Ustvedt huset, rehab. 603 4 500 000 3 838 956 3 838 956 1 858 062 - - - -

75099 Velferdsteknologi 402 Løpende 2 000 000 2 000 000 1 550 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

75101 Hebekk skole, 98-bygg 603 13 900 000 12 305 843 12 305 843 7 153 036 - - - -

75106 Mulighetsstudier E/KT 101 Løpende - - 126 559 - - - -

75107 Finstad skole, midl. paviljong 603 16 400 000 5 021 063 5 021 063 -150 828 - - - -

75109 Sykehjemmene, sykesignalanlegg 603 3 000 000 2 293 922 2 293 922 - - - - -

75111 IKT i skolene 103 34 400 000 5 360 331 5 360 331 966 391 6 500 000 - - -

75114 Fjernarkiv 102 3 000 000 2 000 000 2 000 000 910 470 1 000 000 - - -

75115 Nye lydanlegg 611 450 000 251 599 251 599 200 000 - - - -

75121 Bøleråsen skole, overvann 605 2 500 000 2 300 000 600 000 74 750 Restbevilgning 1,7 mill.
kroner trekkes inn ved
årsslutt.

- - - -

75124 Møllerenga, renovering 603 9 000 000 6 911 168 911 168 276 662 Restbevilgning 6 mill.
kroner flyttes til 2019.

6 000 000 - - -

75127 Solborg, HMS tiltak 403 1 130 000 905 423 612 000 395 512 Restbevilgning 0,3 mill.
kroner trekkes inn ved
årsslutt.

- - - -

75131 VA prosjekter utenfor Tiltaksplan VA 605 60 000 000 27 690 000 11 690 000 9 635 504 Restbevilgning 16 mill.
kroner flyttes til 2019.

43 200 000 1 750 000 - -

75133 Bolig for rusavhengige 603 31 000 000 21 635 263 1 635 263 770 344 Restbevilgning 20 mill.
kroner flyttes til 2019.

28 500 000 - - -

75134 Bolig for utviklingshemmede 603 43 000 000 29 160 489 4 160 489 2 170 823 Restbevilgning 25 mill.
kroner flyttes til 2019 og
2020, likt fordelt.

25 500 000 12 500 000 - -

75135 Eikeliveien bhg. (A) 603 46 800 000 46 131 278 46 131 278 38 134 033 - - - -

75136 Magasinleiren bhg. 1 (B) 603 55 000 000 - - 10 000 - - - 26 997 000

75137 Magasinleiren bhg. 2 (C) 603 55 000 000 - - - - - - 26 994 515

75138 Finstad skole, kap.utv. 603 160 000 000 59 070 118 9 070 118 931 651 Restbevilgning 50 mill.
kroner flyttes til 2019 og
2020, likt fordelt.

95 000 000 55 000 000 - -

75140 Institusjon for psykiske lidelser 603 30 000 000 10 000 000 1 000 000 85 000 Restbevilgning 9 mill.
kroner flyttes til 2019.

19 000 000 10 000 000 - -

75141 LBS, ombygging omsorgsboliger 603 15 000 000 7 000 000 - - Restbevilgning 7 mill.
kroner flyttes til 2020.

5 000 000 10 000 000 - -

75142 Avlastningsboliger 603 30 000 000 9 985 000 85 000 10 000 Restbevilgning 9,9 mill.
kroner flyttes til 2020.

15 000 000 14 900 000 - -

75143 Vevelstadlia, ny bhg. (D) 603 55 000 000 - - - 5 000 000 25 000 000 25 000 000

75144 Ski vest,ny ungdomsskole, forprosj. 603 5 000 000 3 934 940 3 934 940 488 016 - - - -

75145 Omsorgsbygg/-boliger, forprosj. 603 3 000 000 2 835 000 835 000 50 000 Restbevilgning 2 mill.
kroner flyttes til 2019.

2 000 000 - - -

75146 Skolekvartalet, detaljregulering 603 6 000 000 3 088 266 2 288 266 1 818 713 Restbevilgning 0,8 mill.
kroner flyttes til 2019.

800 000 - - -

75147 Livssynsnøytralt seremonirom, forprosj. 603 100 000 100 000 100 000 - - - - -

75148 Langhus, ny svømmehall 603 352 500 000 55 172 440 10 172 440 3 798 553 Restbevilgning 45 mill.
kroner flyttes til 2020.

180 000 000 160 500 000 - -

75149 Ski, ny turnhall/basishall 603 80 000 000 39 447 201 4 447 201 2 152 352 Restbevilgning 35 mill.
kroner flyttes til 2019.

75 000 000 - - -

75150 Bhg./skole, lys parkeringsplasser 603 400 000 35 752 35 752 - - - - -

75151 Ski torg, utvikling 603 40 000 000 15 000 000 2 000 000 30 000 Restbevilgning 13 mill.
kroner flyttes til 2019.

38 000 000 - - -

75152 Komm. bygg, sykkelparkering 602 500 000 500 000 500 000 - - - - -

75153 Hebekk skole, inv./uts. 211 8 850 000 8 631 591 8 631 591 5 809 994 - - - -

75154 Meråpent bibliotek 611 450 000 206 405 206 405 121 627 - - - -

75157 El-bysykkelordning 602 4 800 000 1 841 288 1 841 288 13 800 1 200 000 1 200 000 - -

75158 Waldemarhøyparken, trimapparat 603 300 000 300 000 300 000 - - - - -

75160 Kråkstadtunet, rehab. kjøkken 411 250 000 250 000 250 000 - - - - -

75161 Finstadtun, medisinkabinett 401 225 000 225 000 225 000 225 725 - - - -

75162 Ski sykehus, mulighetsstudie 603 2 000 000 1 986 837 1 986 837 1 176 140 - - - -

75163 Omlegging til bio-energi 603 1 000 000 1 000 000 500 000 - Restbevilgning 0,5 mill.
kroner flyttes til 2019.

500 000 - - -

75164 Klargj. tomter, flytting bhg. 603 15 330 000 12 330 000 8 330 000 116 570 Restbevilgning 4 mill.
kroner flyttes til 2019.

7 000 000 - - -

75165 Solborg sykehjem, brønnpark 603 7 500 000 7 500 000 7 500 000 73 654 - - - -

75166 Ski vest, ny ungdomsskole 603 400 000 000 - - 19 098 500 000 500 000 200 000 000 199 000 000

75167 Ski sentrum, ny bhg. E 603 60 000 000 250 000 - - Restbevilgning 0,25 mill.
kroner flyttes til 2019.

500 000 30 000 000 29 500 000 -

75168 Omsorgsbygg, behovsplan 603 300 000 000 500 000 - - Restbevilgning 0,5 mill.
kroner flyttes til 2019.

1 000 000 150 000 000 149 000 000 -

75169 Sofiemyr, crossover 603 11 800 000 - - - 11 800 000 - - -

75170 Ski, kirkegårdsutvidelse 800 6 500 000 - - - - 500 000 6 000 000 -

75171 Siggerud, kirkestue 800 1 500 000 500 000 - - Restbevilgning 0,5 mill.
kroner flyttes til 2019.

1 000 000 500 000 - -

75172 Ski nye kirke, stoler 800 200 000 200 000 200 000 - - - - -

75173 Skotbu, inst. nødstrømsgeneratorer 605 140 000 140 000 140 000 - - - - -

Forslag til BHP 2019-2022 Budsjett 2018
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Prosjekt Prosjektnavn Eier Tot. vedtatt
prosj. bev.

Vedtatt rev.
årsbudsjett
2018 (1. tert.)

Nytt forslag
årsbudsjett
2018

Regnskap 2.
tertial 2018

Rådmannen anbefaler Forslag
budsjett 2019

Forslag
budsjett 2020

Forslag
budsjett 2021

Forslag
budsjett 2022

75174 Ski-Haugbro, overføringsledning 605 350 000 000 72 000 000 53 000 000 10 461 206 Restbevilgning 19 mill.
kroner flyttes til 2019.

19 000 000 - - -

75175 Ski-Haugbro, P85 605 46 000 000 - - - - - 46 000 000 -

75178 Eikeliveien bhg., inv./uts. 603 1 200 000 1 200 000 1 200 000 - - - - -

75179 NF, samlede investeringer 101 159 911 000 20 000 000 6 500 000 - Omdisponert 13,5 mill.
kroner fra 75179 til 75182
og 75183 i 2018.

49 786 500 36 749 000 27 769 000 39 106 500

75180 Kolben, Newton rom 603 1 110 000 - - - 1 110 000 - - -

75181 Ski på kryss og tvers (gangveier) 605 10 000 000 - - - 5 000 000 5 000 000 - -

75182 NF, samlokalisering av rådhusfunksj. 603 34 500 000 12 000 000 842 133 Omdisponert 12 mill.
kroner fra 75179 til 75182 i
2018, og 22,5 mill. kroner i
2019.

22 500 000

75183 NF, samlokalisering IKT pilot 103 1 500 000 1 500 000 656 526 Omdisponert 1,5 mill.
kroner fra 75179 til 75183 i
2018.

75184 Ballettskolen, inv./uts. 611 750 000 - - - 750 000

76000 Biler, maskiner, utstyr VA 605 Løpende 4 050 000 4 050 000 - 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

76221 Tiltak iht. Tiltaksplan VA 605 Løpende 75 000 000 57 000 000 32 001 628 Restbevilgning 18 mill.
kroner flyttes til 2019.

93 000 000 58 000 000 58 000 000 56 000 000

76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei 605 Løpende 14 791 999 3 791 999 2 555 363 Restbevilgning 11 mill.
kroner flyttes til 2019.

14 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

76301 Trafikksikring 605 Løpende 1 727 631 1 727 631 1 541 765 800 000 800 000 800 000 800 000

76508 Biler, maskiner, utstyr VIP 605 Løpende 4 596 213 4 596 213 6 128 045 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

77000 Etterarbeider 603 5 298 598 -651 817 -651 817 3 184 808 - - - -

77002 El. og brann, oppgradering 603 Løpende 3 024 995 3 024 995 1 352 893 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

77007 Komm. bygg, oppgrad. 603 Løpende 34 400 000 29 400 000 15 771 337 Restbevilgning 5 mill.
kroner flyttes til 2019.

13 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

77009 Bhg/skoler, oppgrad. ute 603 Løpende 1 181 632 1 181 632 1 922 674 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

77014 Nødstrømsaggregater m. oppkobling 603 800 000 226 350 226 350 51 304 - - - -

77706 Kjøp av eiendom 101 Løpende 123 750 000 123 750 000 137 351 050 - - - -

77801 Kulturarena, teknisk oppgrad. 611 Løpende 400 000 400 000 331 641 400 000 400 000 400 000 400 000

77803 Komm. utleiebygg, oppgrad. 611 4 800 000 1 161 964 661 964 146 507 Restbevilgning 0,5 mill.
kroner flyttes til 2019.

1 000 000 500 000 - -

77819 Trolldalen, skisenter 611 400 000 400 000 - - Restbevilgning 0,4 mill.
kroner flyttes til 2019.

400 000 - - -

78101 Kråkstad, kirkegårdsutvidelse 800 8 240 000 1 036 534 136 534 - Restbevilgning 0,9 mill.
kroner flyttes til 2019.

900 000 - - -

78208 Sprinkelanlegg, verneverdige kirker 800 1 452 000 544 000 - - Restbevilgning 0,5 mill.
kroner flyttes til 2019.

544 000 - - -

78209 Middelalderkrk. fjerne plastmaling 800 4 380 000 193 790 - - Restbevilgning 0,2 mill.
kroner flyttes til 2019.

193 790 - - -

Nye prosjekter, 2018:
75185 Ski sykehus, ombygging 603 10 000 000 - 10 000 000 25 000 Ombygging til kontorlokaler. - - - -

75186 Langhusveien, gang- og sykkelvei 605 1 000 000 - 1 000 000 - Krav iht. Veiloven §32. - - - -

Avsluttede prosjekter, 2018:
71001 Nettsted 603 240 000 - - Avsluttet i Rammesak. - - - -

75003 Solborg 1956-bygget 603 -483 234 4 358 656 4 358 656 Avsluttes nå. - - - -

75009 Ski ungdomsskole, kap.utv. 603 930 570 111 020 111 020 Avsluttes nå. - - - -

75064 Solbakken borettslag 603 28 220 899 306 699 306 699 Avsluttes nå. - - - -

75081 Dagbo, takomtekking og rehab. 603 -5 212 458 10 916 138 10 916 138 Avsluttes nå. - - - -

75083 Kjøp av moduler til bhg. og skole 603 279 682 - - Avsluttes nå. - - - -

75084 Dagaktivitetsplasser, inv./uts. 403 17 160 17 149 17 149 Avsluttes nå. - - - -

75091 Hjemmetjenesten, el-ruteplanlegger 421 150 000 - - Avsluttes nå. - - - -

75113 Hjemmetjenesten, nye lokaler inv./uts. 421 15 329 13 785 13 785 Avsluttes nå. - - - -

75123 Solborg 1956-bygg, inv./utst. 403 27 031 27 012 27 012 Avsluttes nå. - - - -

75125 Barnehager, innsyn stellerom 603 81 481 3 106 3 106 Avsluttes nå. - - - -

75139 Ambulansestasjon, nybygg 603 - 10 000 10 000 Avsluttet i Rammesak. - - - -

77802 Kråkstad samfunnshus 603 2 542 - - Avsluttes nå. - - - -

77901 Geodata, FKB-kartlegging 602 - - - Avsluttet i Rammesak. - - - -

77902 Geodata, skråfoto 602 - - - Avsluttet i Rammesak. - - - -

77903 Geodata, ortofotokartlegging 602 - - - Avsluttet i Rammesak. - - - -
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