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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Kommuneplan 2011-2022 tar høyde for en årlig befolkningsvekst i Ski på 2,0 %. Befolk-

ningsveksten har de siste tre årene ligget på gjennomsnittlig 1,1 % per år, men viser stigende 

tendens. Ski kommune gjennomfører store investeringer i hovedavløpsledning innen 2019. En 

rekke nye boligfelt vil da være ferdig regulert. Follobanens nye dobbeltspor vil stå ferdig i 

2021. Disse forholdene vil stimulere til økt boligbygging og tilflytting, slik at en befolknings-

vekst på 2,0 % årlig kan bli en realitet fra ca. 2020.  

 

For Ski kommune medfører dette store investeringer og press for økt drift også frem til 2020. 

For å oppnå positive driftsresultater, stilles krav til videre omstilling og effektivisering av 

kommunale tjenester.  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Ski kommunes kontrollutvalg, kommunestyrets medlemmer, rådmannens ledergruppe og 

virksomhetsledere har gitt innspill til risikoområder, og revisor har studert Budsjett og hand-

lingsplan 2016–2019. På dette grunnlag gjennomgås 20 risikoområder. Noen felles (like) 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere rådmenn.  

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ski kommune 2017–2020:   

a. Personaladministrasjon. 

b. Investeringer og gjeld. 

c. Kommunale innkjøp. 

d. Internkontroll. 

e. Barnehagedrift. 

f. Grunnskoledrift. 

g. Pleie og omsorg. 

h. Ressurskrevende brukere. 

i. Flyktningetjeneste. 

j. Byutvikling. 

k. Bærekraftig lokalsamfunn. 

l. Infrastrukturprosjekters belastning. 

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevi-

sjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overord-

net analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011, s. 78) definerer nøkkelbegre-

pene slik: 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 24.11.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplanen 2011–2022 (vedtatt av kommunestyret 22.6.2011). 
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2. Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (vedtatt 9.12.2015). 

3. Kommunens internettsider (www.ski.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra, endelige tall) og befolkningsstatistikk 

(Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter 

kommune) (ssb.no). 

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no).  

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Kommunestyrerepresentanters innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

8. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

9. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

10. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra 

regnskapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

24.11.2015: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

26.1.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

1.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

3.5.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

14.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

20.9.2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Ski kommunes administrasjon består av rådmann og tre kommunalsjefer (rådmannens leder-

gruppe), samt 32 virksomheter: 
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Uten at det fremgår av organisasjonskartet, kalles venstre kolonne for kommunalområde opp-

vekst, midtre kolonne er kommunalområde velferd, mens høyre kolonne er kommunalområde 

samfunn. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt kommunalområde.  

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
1
 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:  

 

3.2.1 Befolkning 

 Ski vokste med 486 innbyggere i 2015 til 30 261 innbyggere (1.1.2016). Befolknings-

veksten utgjorde 1,6 % – mot 0,9 % i landet.  

 Over de siste tre årene har Skis folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,1 % per år 

(0,8 % i 2013, 0,8 % i 2014 og 1,6 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Skis folkemengde med 12,0 % – mot 18,6 % i 

Akershus og 12,4 % i landet.  

 I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kommuner) har Ski litt større andel 

barn i barnehagealder, klart flere barn i grunnskolealder og klart færre innbyggere 80 

år og over. 

 

3.2.2 Personale  

 Ski kommunes personale utførte til sammen ca. 1 812 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 13 har Ski kommune lavere andel årsverk i admini-

strasjon, høyere andel årsverk i grunnskole og lavere andel årsverk i helse- og sosial-

tjenester.  

 Ski kommune oppgir et totalt sykefravær på 8,3 % i 2015 – likt med nivået i fire 

Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %). 

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Ski kommune hadde sum driftsinntekter på 2,06 mrd. kr i årsregnskap 2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på -34 mill. kr (-1,4 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og -5,4 mill. kr (-0,3 %) i 2015. Dette var lavere enn anbefalt minimum (1,75 %, 

ifølge teknisk beregningsutvalg).  

 Kommunens netto lånegjeld utgjør 74 427 kr per innbygger i 2015 – 23 % høyere enn 

gjennomsnittet i Kostra-gruppe 13. Kommunen har en samlet lånegjeld på 2,7 mrd. kr, 

inkludert startlån til innbyggere og lån til selvkostområdet (vann, avløp, renovasjon; 

VAR).  

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Ski kommunes grunnskoler kostet 87 972 kr per elev i 2015 – 12 % under gjennom-

snittet for Kostra-gruppe 13. 

                                                           
1
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 13 består av "Store 

kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de fire største byene". 49 kommuner, bl.a. 9 Akershus-kommuner: 

Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Eidsvoll.  
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 En sykehjemsplass kostet 1 042 431 kr i 2015 – 4 % under Kostra-gruppe 13 

(gjennomsnitt). 

 Ski kommune utbetalte 39,7 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+12 % på to år).  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 4 834 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015, som var 

47 % over Kostra-gruppe 13. Dette henger sammen med høye investeringer i avløps-

nettet. 

 Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 154 kWh per m
2
 i 2015 – 8 % under 

Kostra-gruppe 13. 

 

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 126 Kostra-indikatorer, plasserer Ski kommune som nr. 55 blant landets 428 kommu-

ner (korrigert for inntektsnivå; nr. 108 uten korrigering). Kommunebarometeret oppsummerer 

Ski kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."  

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Kommuneplan 2011–2022 har en rekke mål, som Budsjett og handlingsplan 2016-2019 (s. 

39) oppsummeres i fire overordnete mål: 

 "Ski kommune skal ha et godt tilbud til innbyggerne. 

 Ski kommune skal ha en bærekraftig økonomi. 

 Ski kommune skal være en aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler. 

 Ski kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver." 

 

Tidligere Overordnet målkart erstattes fra 2016 av Mål- og resultatkjeden. "Mål- og resultat-

kjeden har blitt utarbeidet gjennom en prosess hvor både politikere, rådmannens ledergruppe, 

virksomhetsledere og tillitsvalgte har deltatt." "For å nå målene må det skapes resultater som 

kan måles." Målingen skjer på utvalgte indikatorer.  

 

Eksempelvis under målet "Innbyggere" oppstiller "Mål- og resultatkjede Oppvekst" 12 resul-

tater. (Budsjett og handlingsplan 2016-2019, s. 61.) Ett resultat er "Elevene trives på skolen", 

som måles med tre indikatorer, herunder elevundersøkelse trivsel, der "Planlagt nivå 2016" og 

2019 er en skår på 4,4 (av 5). Et annet resultat er at "Elevene har gode resultater", som måles 

med syv indikatorer (seks nasjonale prøver og grunnskolepoeng). Planlagt nivå er "> landet" 

for både 2016 og 2019.  

 

3.3.2 Boligbygging – befolkningsprognose 

Kommuneplan 2011–2022 ble vedtatt i 2011. Rullering av kommuneplanen vil ventelig bli 

igangsatt i 2017, og revidert kommuneplan sluttbehandlet tidlig i 2019. Revisor legger til 

grunn Budsjett og handlingsplan 2016–2019, som er mer oppdatert enn nåværende 

kommuneplan.  

 

Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (s. 8) viser tre befolkningsprognoser: SSBs prognose, 

Rambølls lave anslag og Rambølls høye anslag (begge er over SSBs prognose). Prognosene 

spriker hovedsakelig fra 2020. "I Kommuneplan 2011–2022 er det tatt høyde for en årlig 

befolkningsvekst i kommunen på 2,0 %, i all hovedsak kanalisert til Ski og Langhus." "I den 

neste 10–15 årsperioden er det ventet at kommunens befolkning vil vokse med over 30,0 pro-

sent og passere 40 000 i antall" (s. 2).  
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"SSBs prognoser er basert på historiske tall for befolkningsutvikling. Ski kommune har de 

siste årene hatt en forholdsvis lav boligbygging, der en rekke boligprosjekter står på vent på 

grunn av manglende infrastruktur, slik som hovedavløpsledning. Når denne står ferdig vil en 

rekke av disse prosjektene kunne realiseres." (Budsjett og handlingsplan 2016–2019, s. 8.) 

 

Ski kommunes samfunnsplanlegger opplyser til revisor (epost 20.5.2016): "Mange boligpro-

sjekter er på vent grunnet revidering av kommuneplan, vedtak i områdeplanene og midlerti-

dige plan/byggeforbud på enkelte områder. Mesteparten av ledningsnettet skal være ferdig 

2018/19. I tillegg er det nye utfordringer med overvannshåndtering både for Ski sentrum og 

Langhus. Egen rapport om avbøtende tiltak legges fram til sommeren."  

 

Et av Norges største samferdselsprosjekter er Follobane-prosjektet (26 mrd. kr): Bygging av 

to nye jernbanespor på strekningen Oslo S–Ski fullføres i 2021; strekningen får da til sammen 

fire jernbanespor. Reisetiden til hovedstaden reduseres fra rundt 24 minutter til 12 minutter. 

Dette vil styrke Ski kommunes rolle som regionalt knutepunkt og stimulere tilflytting og 

boligbygging.  

 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akers-

hus frem mot 2030. Planen definerer Ski som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker, 

Lillestrøm, Jessheim og Ås. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått 

navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden.  

 

Skis folkemengde har vokst med gjennomsnittlig 1,1 % per år over treårsperioden 2013–2015, 

men trenden er stigende (1,6 % i 2015). Kommuneplanens befolkningsvekst på hele 2,0 % per 

år vil realiseres først fra ca. 2020, etter revisors vurdering. 

 

3.3.3 Utfordringer til 2020  

Basert på utviklingstrekk og Budsjett og handlingsplan 2016–2019 oppsummerer revisor 

følgende utfordringer og satsingsområder for Ski kommune til 2020:  

 

1 Store investeringer – krevende finansiering:  

 Befolkningsveksten gir "en del utfordringer knyttet til teknisk og sosial infrastruktur som 

for eksempel kapasitet og kvalitet på avløpsnett, barnehage- og skolekapasitet og utvikling 

av pleie- og omsorgstilbud." (Budsjett og handlingsplan 2016–2019, s. 4.) 

 Ski kommune planlegger investeringer for 1,5 mrd. kr i perioden 2016–2019. Dette 

inkluderer investeringer i vann- og avløpsnettet (tiltaksplan VA) for 460 mill. kr i fireårs-

perioden (s. 2).  

 Blant 60 investeringsprosjekter kan nevnes: 24 samlokaliserte boliger og omsorgsboliger 

vil bygges i 2017. Flyktningeboliger for utleie kjøpes/bygges hvert år. Kapasitetsutford-

ringer på Finstad skole i 2016 kan bli løst midlertidig med paviljong. Hebekk skole blir 

rehabilitert og Ski ungdomsskole utbygget i 2018.  

 Samfunnsplanlegger opplyser at det er utarbeidet en skolebyggbehovsplan, som går inn 

for å bygge to helt nye grunnskoler – en barneskole og en ungdomsskole. Når disse skal 

stå ferdig, er ikke bestemt. Ny barneskole og ungdomsskole skal vurderes i budsjett/ hand-

lingsplan for 2017–2020.  

 "For å kunne håndtere de økende finansutgiftene er det nødvendig å prioritere tiltak som 

samlet gir kostnadsdempende vekst. Utnyttelse av kommunens inntektspotensial er én 

viktig faktor i dette" (s. 2).  
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2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:  

 "Kommunens økonomi er under sterkt press i planperioden og forventes også å ha det i 

tiden etter 2019. Inneværende år [2015] viser relativt svak skattevekst og et driftsnivå som 

er høyere enn budsjettert" (s. 2).  

 Rådmannen har "arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et budsjettforslag som 

innebærer inndekninger på om lag 30,0 mill. kroner i 2016. Forslaget til økonomiplan for-

utsetter at det dekkes inn ytterligere om lag 15,0 mill. kroner i 2017, og deretter ytterligere 

om lag 20,0 mill. i både 2018 og 2019. Det er nødvendig for at kommunen skal oppnå 

positive driftsresultat som kan brukes til å delfinansiere investeringer" (s. 2).  

 Det er "et økende gap mellom innbyggernes forventninger til og opplevelse av 

tjenestetilbudet. Kommunens gjeldsbelastning er økende. Disse forholdene vil kunne sette 

Ski kommunes økonomi ytterligere under press de nærmeste årene" (s. 4).  

 "Det vil stilles krav til videre omstilling og effektivisering av kommunale tjenester, både 

for å lette kostnadsnivået og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Ski kommune er en del 

av det pressede arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen, og har utfordringer med å tiltrekke 

seg kvalifisert arbeidskraft i konkurranse med privat sektor og andre offentlige virksom-

heter" (s. 5). 

 "De siste ti årene har kommunen hovedsakelig oppnådd positive netto driftsresultat og har 

etter det bygd fondsreserver. Ved behov kan kommunestyret disponere om lag 200,0 mill. 

kroner fra frie fond. Dette er en god reserve som utgjør om lag 10,0 prosent av kommu-

nens årlige driftsinntekter, og gjør kommunen i stand til å håndtere økonomiske sving-

ninger" (s. 21).  

 

3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:  

 "Satsingen på kommunens IKT-tjenester videreføres. Dette er et viktig bidrag for å kunne 

drive en effektiv tjenesteproduksjon i kommunens virksomheter, og legger til rette for 

styrket bruk av IKT i skolen" (s. 1).  

 

4 Velferd – styrket hjemmetjeneste:  

 "De siste års satsinger innen pleie- og omsorgsfeltet videreføres. Rådmannen foreslår å 

styrke hjemmetjenesten ytterligere. I tillegg legger budsjettforslaget opp til en flerårig 

satsing på velferdsteknologi og selvhjelpstiltak. Tilrettelegging for at innbyggerne kan bo 

i eget hjem er viktig for å møte den fremtidige etterspørselen etter pleie- og omsorgstje-

nester. [...] Kommunen har relativt god dekning på antall sykehjemsplasser" (s. 1).  

 Eldrebølgen bygger seg opp, men starter for alvor i 2020-årene. "I Ski forventes gruppen 

67+ å øke med om lag 46,0 prosent, nær 2 000 personer, frem til 2029" (s. 3).  

 "Ski kommune kan regne med at det kommer en ny anmodning fra Integrerings- og mang-

foldsdirektoratet for 2016, som vil være minst 20,0 prosent over den anmodningen 

kommunen allerede har fått" (s. 5). Utfordringer i flyktningearbeidet er å skaffe egnede 

boliger, målrettede jobbtiltak, stigende sosialhjelpsutbetalinger, økt arbeidspress for 

barneverntjenesten og behov for flere plasser i voksenopplæringen.  

 "Kommunen vil møte en gruppe mennesker som en må forvente har til dels store og 

sammensatte behov knyttet til ulike helseutfordringer. [...] Helsestasjonens arbeid, også i 

forhold til smittevern, vil sannsynlig måtte tilføres ytterligere ressurser" (s. 5).  

 "Kommunen må utvikle forebyggende, rehabiliterende og mestringsbaserte tilbud som 

treffer mange brukere. For å redusere det fremtidige behovet for medisinsk behandling og 

hjelp er det nødvendig å tenke forebyggende. Den enkelte må ansvarliggjøres til å ta 

medansvar for egen helse" (s. 54).  

 "Ny [statlig] veileder for oppfølging av jordmor for mor etter fødsel stiller krav som 
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kommunen i dag ikke har kapasitet til å fylle. Velferd skal arbeide med målsettingen om 

at kravet skal innfris" (s. 54). 

 Sosialhjelp: "Stønadslengden for både ungdom og voksne ligger høyt i Ski... målt i 

forhold til øvrige kommuner i Follo" (s. 58).  

 

5 Oppvekst – gradvis fullere skoler:  

 "Kapasitetsgrensene vil overgås både på barne- og ungdomstrinnene" (s. 11).  

 "Ski kommune har full barnehagedekning, og for å møte fremtidige behov fortsetter arbei-

det med nye barnehager fremover. Etterspørselen etter barnehageplasser er imidlertid 

lavere enn tidligere forutsatt, på grunn av små barnekull" (s. 1). Kråkstad barnehage, som 

er budsjettert til 40,4 mill. kr (+1,2 mill. kr til inventar og utstyr) og bygges for 109 barn, 

åpnet i august 2016.  

 

6 Samfunn – utbygging av vann- og avløpsnett og arealplanlegging:  

 Utbyggingen av Ski kommunes vann- og avløpsnett fullføres innen 2019.   

 "Kommunen har gjennomført store rehabiliteringer av blant annet skolebygg, og har med 

det redusert noe av tidligere vedlikeholdsetterslep" (s. 78). Frem til 2019 vil det finne sted 

"Generell oppgradering av den kommunale bygningsmassen og på IKT-området" (s. 36).   

 "For å møte de regionale utfordringene som er beskrevet foran, er det nødvendig å utvikle 

samordnede og effektive areal- og transportløsninger, der innbyggerne bor tettere og er 

mindre avhengige av personbil enn i dag. Som arealplanmyndighet har kommunen en 

nøkkelrolle i å oppfylle regionale målsettinger" (s. 4).  

 "Boligforvaltning: Ski kommune har om lag 400 kommunale utleieboliger. Dette er både 

samlokaliserte boliger til personer med spesielle behov og boliger spredt i sameier og 

borettslag. Det kreves tett oppfølging av husleieavtalene, og saker knyttet til restanser og 

utkastelser blir diskutert og forsøkt løst i kommunens boligteam" (s. 87).  
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 
SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Møte med 

publikum: 

Risiko for at innbyggerne møter 

et avvisende og langsomt "byrå-

krati". Fremstår kommunen med 

lett tilgjengelig informasjon og 

serviceorienterte medarbeidere? 

Temaer er nettsider, digitale søk-

nader, post/arkiv-rutiner, åpenhet 

og saksbehandlingstid, samt 

kanskje vedtaksoppfølging.  

M M Tillitsskapende 

forvaltning er viktig 

for innbyggerne og 

kommunens 

omdømme.  

 

Personal- 

administrasjon: 

 

 

Personaladministrasjon: Risiko 

for at kommunen ikke har over-

sikt over og styring med perso-

nalet. Note til årsregnskap oppga 

1728 årsverk i 2014 og 1812 års-

verk i 2015, mens Kostra-

statistikk oppga 2050 årsverk i 

2014.
2
 Forklaring kan ligge i mid-

lertidige stillinger, især vikarer 

(dobbelttelling), fravær og tel-

ledato. Også fraværsstatistikk er 

en utfordring i kommune-Norge. 

HR-systemer (IKT) står sentralt. 

Er kommunen ajour med å sende 

krav om sykelønnsrefusjon til 

NAV? 

 

Personale: Risiko for at vekst i 

befolkning og tjenesteyting med-

fører press på personalet. Er års-

verkene optimalt fordelt? 

Rekruttere, utvikle og beholde 

kvalifiserte medarbeidere er en 

utfordring på flere fagområder.  

H H Oversikt over kom-

munens viktigste 

innsatsfaktor er 

viktig. Har kommu-

nen flere årsverk enn 

det som rapporteres 

til de folkevalgte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunens tje-

nesteyting.  

 

Vanskelige 

brukere: 

Risiko for at ansatte blir utsatt for 

vold og krenkende adferd fra bru-

kere i pleie og skole. Rutiner for 

ansattes sikkerhet og rutiner for 

avviksrapportering og avviks-

håndtering er temaer.  

M H Vold utøvd av 

klienter kan få store 

konsekvenser for 

den enkelte ansatte.  

                                                           
2
 Sysselsettingstall 2015 er ikke publisert av SSB per 6.9.2016; de kommer trolig senere i høst. 
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Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i budsjett/handlingsplan 

"snur hver stein"? Noen vil hevde 

at innsparingene har gått for 

langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 vil trolig gi end-

ringer for Ski kommune på inntil 

+/- 2 mill. kr fra forutsetningene 

for 2016. Hanker kommunen inn 

alle aktuelle statstilskudd til 

driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

plan. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

høyere enn i sammenliknbare 

kommuner. Kommunen er sårbar 

for renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig, 

og hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. Kom-

munen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

plan.  

Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er kommunens 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler og etisk 

innkjøp. 

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir sta-

dig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA).  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til økonomisk tap, 

rettssak og omdøm-

metap. 
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BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 

 

 

HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, 

avvikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Hjemmetjenester er 

et voksende tjenes-

teområde.   
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Rus/psykiatri-

tjenester: 

Risiko for at antall klienter stiger.  

Samhandlingsreformen har gitt 

økt kommunalt ansvar fra 2016. 

Temaer: boliger, samarbeid helse-

foretak/kommune og sensitive 

personopplysninger.  

M M Viktig å møte 

veksten i rusmis-

bruk. 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

Helsestasjon og 

skolehelsetje-

neste: 

Risiko for at fødselsdepresjoner 

og psykiske lidelser blant 

barn/unge fortsetter å øke – til 

tross for en nasjonal satsing i 

2016.   

M M Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste er 

viktig i forebyg-

gende helsearbeid. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner.  

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å øko-

nomisere med 

kommunens midler. 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder enslig mindreårige og 

voksne flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Byutvikling: Risiko for at Ski kommune ikke 

er forberedt på urbaniseringen 

som kommer. Fullføring av Fol-

lobanen i 2021 blir en milepel. 

Ski utpekes som regionby i 

Regional plan for areal og tran-

sport i Oslo og Akershus. Er Ski 

kommune forberedt med regule-

ringsplaner og infrastruktur? Kan 

planarbeid og byggesaksbehand-

ling forbedres? Gir byggesaks-

gebyrer kostnadsdekning (selv-

kost)? Kommunesammenlikning i 

Follo er interessant.    

H M Vellykket lokalsam-

funnsutvikling er 

krevende – og viktig 

for mange mennes-

kers trivsel.  

Bærekraftig 

lokalsamfunn: 

Risiko for at energibruk, transport 

og avfallshåndtering i lokalsam-

funnet blir mindre miljø- og 

klimavennlig med urbaniseringen. 

Analysen bør omfatte statlige og 

fylkeskommunale aktører (trans-

portselskaper m.m.), kommunen, 

private bedrifter og innbyggere.    

M M Kommunen har 

høye miljø-

ambisjoner.  

Infrastruktur-

prosjekters 

belastning: 

Risiko for slitasje og kostnader 

for innbyggere og næringsliv 

under anleggsarbeid. Anleggspro-

sjekter i Nordbyveien og på Fol-

lobanen får store og langvarige 

ulemper (støy, trafikkhinder, 

strømavbrudd o.l.). Kan kommu-

nen bidra til å bedre prosjektgjen-

nomføringen av statlige og kom-

munale infrastrukturprosjekter? 

M M Viktig at noen 

tenker på innbyg-

gernes og bedrifters 

interesser under 

langvarig anleggs-

arbeid. 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. System 

for kommunal eiendomsforvalt-

ning, bruk av bygningsarealer og 

sikkerhet i kommunale bygg er 

beslektete temaer. 

M M Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Det kan 

bli dyrt på sikt. 

 

 


