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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK

PS 08/19

Forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging - prosjektplan

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00030-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon –
Sykefraværsoppfølging, til orientering.
Vedlegg:
Prosjektplan sykefraværesoppfølging
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok den 07.02.19 i sak 05/19 Forvaltningsrevisjon
Sykefraværsoppfølging – Mål og problemstillinger, følgende:
1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet
Sykefraværsoppfølging.
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn av
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplan legges fram for
kontrollutvalget i neste møte.

Følgende mål og problemstillinger ble vedtatt:
Formål:
Å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner for
sykefraværsoppfølgingen.
Problemstillinger:
1. I hvilken grad er Enebakk kommune sine rutiner for oppfølging av sykemeldte i
tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale?
2. I hvilken grad oppfyller Enebakk kommune sin plikt til systematisk oppfølging av
sykefravær?
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet?
4. I hvilken grad har tiltakene vært egnet til å redusere sykefraværet?
5. I hvilken grad har Enebakk kommune tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers
forpliktelser i hh.t. IA-avtalen?
Prosjektplan:
Prosjektplan fra Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), datert 25.03.2019, følger vedlagt.
Mål og problemstillinger
FDR har foreslått følgende presiseringer i problemstillingene:
- I problemstilling nr. 2 tas nøkkelordet «arbeidsgiver» inn.
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Problemstilling nr. 3 og nr. 4 henger sammen, og revisor går inn for å slå disse to
problemstillingene sammen.
Problemstilling nr. 5 er en utdyping av problemstilling nr. 1. Revisor foreslår at
problemstilling nr. 5 strykes, alternativt at den flyttes til problemstilling nr. 2.
Revisor har lagt til en ny problemstilling (nr. 4) som gjelder økonomiske sider ved
sykefravær.

Revisor foreslår i henhold til dette følgende fire problemstillinger:
1. I hvilken grad er Enebakk kommunes rutiner for oppfølging av sykemeldte i tråd
med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale?
2. I hvilken grad oppfyller kommunen som arbeidsgiver sin plikt til systematisk
oppfølging av sykefravær?
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet, og har
tiltakene redusert sykefraværet?
4. Hvilke økonomiske sider har sykefraværet for Enebakk kommune?
Økonomiske og administrative konsekvenser
FDR er i ferd med å avslutte «Anleggsprosjekt Tangenveien», som var ment å være
et betalingsoppdrag. Kontrollutvalget kan alternativt velge å se denne som årets
forvaltningsrevisjon. I så fall utgår forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging.
Metode og gjennomføring
FDR vil i hovedsak bruke dokumentanalyse og intervjuer som grunnlag for rapporten.
Det vil også bli vurdert om det er hensiktsmessig med en spørreundersøkelse.
FDR legger opp til oppstartsmøte med kontaktperson i kommunen i august 2019, og
en endelig presentasjon av forvaltningsrevisjonsrapporten i kontrollutvalgsmøte i
november 2019.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den oppfatning at videre behandling av forvaltningsrevisjon
Sykefraværsoppfølging bør avvente til endelig avklaring av tilleggsbevilgning fra
kommunen til forvaltningsrevisjon «Oppgradering Tangenveien» foreligger.
Rådmannen har bekreftet at sak angående tilleggsbevilgning for ferdigstillelse av
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgradering Tangenveien» skal behandles i
Formannskapet den 08.04.19, slik at endelig avklaring vil foreligge før oppstartsmøte
med kommunen i august 2019.
Sekretariatet er av den formening at revisjonens forslag til prosjektplan ivaretar
kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger i forhold til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Avslutning:
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet for å kunne
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 29.03.19
Unni Westli /s./
Rådgiver
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Org. nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - NESODDEN - SKI - ÅS

Enebakk kommunes kontrollutvalg
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Postboks 195, 1431 Ås
KjellTore.Wirum@as.kommune.no
Jnr. 51/2019.

Ski, 25.3.2019

FORVALTNINGSREVISJON AV SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING
– PROSJEKTPLAN
1 Bestilling – formål og problemstillinger
Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen 7.2.2019 (sak 5/19). Follo distriktsrevisjon bes fremlegge prosjektplan.
Kontrollutvalget angir følgende formål med prosjektet: «Å vurdere om Enebakk kommune
har tilfredsstillende rutiner for sykefraværsoppfølging.»
Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger:
1. «I hvilken grad er Enebakk kommune sine rutiner for oppfølging av sykemeldte i tråd
med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale?
2. I hvilken grad oppfyller Enebakk kommune sin plikt til systematisk oppfølging av
sykefravær?
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet?
4. I hvilken grad har tiltakene vært egnet til å redusere sykefraværet?
5. I hvilken grad har Enebakk kommune tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers
forpliktelser i h.t. IA-avtalen?»
FIKS skriver i saksfremlegget at forslag til mål og problemstillinger ivaretar følgende
kategorier: regelverksetterlevelse, ressursbruk/måloppnåelse og kvalitet.
2 Presiseringer
Problemstilling nr. 5 er en utdyping av problemstilling nr. 1 når det gjelder IA-avtale. Revisor
foreslår at nr. 5 strykes (alternativt bør den flyttes opp til plass nr. 2). Problemstilling nr. 3 og
4 henger sammen; revisor går inn for å slå dem sammen. I problemstilling nr. 2 tas
nøkkelordet arbeidsgiver inn. Revisor savner dessuten en problemstilling om økonomiske
sider ved sykefravær (vikarutgifter, sykelønnsrefusjon fra NAV mv., jf. regnskapsrevisjon).
Revisor foreslår dermed fire problemstillinger:
1. I hvilken grad er Enebakk kommunes rutiner for oppfølging av sykemeldte i tråd med
gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale?
2. I hvilken grad oppfyller kommunen som arbeidsgiver sin plikt til systematisk
oppfølging av sykefravær?
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet, og har
Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no
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tiltakene redusert sykefraværet?
4. Hvilke økonomiske sider har sykefravær for Enebakk kommune?
Follo distriktsrevisjon IKS skal levere 1,5 forvaltningsrevisjoner per år til Enebakk kommune.
Vi leverte to rapporter i 2018 (Kirkebygda sentralrenseanlegg og Samhandlingsreformen),
noe som tilsier én forvaltningsrevisjon i 2019. Vi er i ferd med å sluttføre Anleggsprosjektet
Tangenveien, som var ment å være et betalingsoppdrag. (Vederlag 71 250 kr ble forespeilet i
prosjektplanen.) Kontrollutvalget kan alternativt velge å se denne som årets
forvaltningsrevisjon. I så fall utgår Sykefraværsoppfølging.
3 Kilder til revisjonskriterier
Revisjonskriteriene utledes av lovverk og styringsdokumenter:
• Lov om folketrygd (folketrygdloven, 1997) (om aktivitetskrav og medvirkningsplikt i § 84, § 8-7, § 8-8 og § 25-2).
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, 2005) (om
tilretteleggingsplikt, oppfølgingsplan, dialogmøte og medvirkningsplikt i § 4-6).
• Ny IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv) nasjonalt mellom parter er inngått med virkning
fra 1.1.2019. Se også Statens personalhåndbok, PM-2018-28: Ny IA-avtale og anbefaling
om utvidet egenmelding i staten.
• Enebakk kommunes Arbeidsgiverpolitisk plan (2013), som vil bli revidert i 2019 på
bakgrunn av justerte mål i ny IA-avtale.
Arbeidsgiverpolitisk plan setter overordnede føringer for kommunens sykefraværsoppfølging:
Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
4 Metode og gjennomføring
Datakilder i dette prosjektet er dokumentanalyse, statistikk og intervjuer.
Revisor legger følgende tentative fremdriftsplan til grunn for prosjektet:
Dato:
13.12.2018:

Milepæl:
Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok Sykefraværsoppfølging som tema
for forvaltningsrevisjon 2019 (sak 33/18).
7.2.2019:
Kontrollutvalget vedtok mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen
(sak 5/19).
4.4.2019:
Kontrollutvalget vedtar prosjektplan.
?1.8.2019:
Oppstartsmøte med rådmann Kjersti Øiseth og rådmannens kontaktperson i
forvaltningsrevisjonsprosjektet.
?10.8.2019:
Intervju med HR-sjef Dag Møkleby, to virksomhetsledere, to tillitsvalgte,
hovedverneombud og et par ansatte som har hatt sykefravær.
?10.9.2019:
Verifisering av revisjonsrapport med rådmannens kontaktperson.
?20.9.2019:
Revisjonsrapport sendes rådmannen for uttalelse.
?1.10.2019:
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
?x.10. 2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.
Forbehold om forsinkelse. Leveringsfrist er årets utgang.
Didrik Hjort /s/
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon
2
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 09/19

Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/-midler

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00073-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Kommunens rutiner for tilskuddsordninger
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet 07.02.19 under Eventuelt følgende:
Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/-midler
Lena Mjerskaug tok opp saken.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om følgende:
«Hvilke rutiner har Enebakk kommune etablert for å sikre at tall som innberettes for å utløse
tilskuddsordninger/-midler, er korrekt?»

VURDERING
Vedlagt følger tilbakemelding fra rådmann, datert 22.03.19.
Rådmannen bemerker følgende:
«Enebakk kommune har ikke et sentralt register over hvilke tilskuddsordninger som finnes.
Det er delegert til enhetsledere/saksbehandlere å ha oversikt over tilskuddsordninger
tilhørende sitt arbeidsområde og søke på aktuelle tilskuddsordninger.»

I rådmannens tilbakemelding vises det blant annet til rapport Områdegjennomgang
av øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Økt treffsikkerhet – bedre effekt –
mindre byråkrati.
Rapporten ble levert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Finansdepartementet 19.desember 2017.
Ekspertgruppens mandat var å få oversikt over dagens tilskuddsordninger rettet mot
kommunesektoren for så å identifisere utfordringer og forbedringsområder.
Ekspertgruppen peker på et behov for en kraftig opprydding og foreslår å etablere et
system for fremtiden som samtidig gir en helhetlig og samordnet statlig styring og økt
handlefrihet for kommunene til å finne gode og innovative løsninger lokalt.
Rapporten kan leses her
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Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering.
Ås, 29.03.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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ENEBAKK KOMMUNE

NOTAT

Enebakk kommune
Saksnr: 2019/1232 Arkivkode:

Emne

Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/-midler

Til

Kontrollutvalget

Fra
Kopi til

Rådmann Kjersti Øiseth

Dato

22.03.2019

Enebakk kommune har ikke et sentralt register over hvilke tilskuddsordninger som finnes. Det
er delegert til enhetsledere/saksbehandlere å ha oversikt over tilskuddsordninger tilhørende
sitt arbeidsområde og søke på aktuelle tilskuddsordninger.
Mange av tilskuddene kommer fra statlige virksomheter som fylkesmann, Husbanken,
kommunaldepartementet mm. De krever ofte rapportering med revisjonsbekreftelse fra
revisor om at midlene er brukt til de formålene de skal. De kan kreve midlene tilbakebetalt
hvis ikke midlene blir brukt i henhold til formålet. Dette gjelder for eksempel spillemidler,
tilskudd for ressurskrevende brukere og kompetansemidler. Det kan også ytes tilskudd til
stillinger innenfor forskjellige profesjoner, disse tilskuddene har ofte en «klausul» om at
stillingene skal fast ansettes når tilskuddsperioden er over.
Det finnes noen tilskuddsordninger for innbyggere, f.eks. til boligformål. Dette blir det
informert om på hjemmesiden til kommunen, og ved henvendelser. Dette er tilskudd fra
Husbanken som også de informerer om. Når det gjelder tilskudd til andre trossamfunn er det
kulturdepartementet som kontrollerer antall medlemmer som trossamfunnene kan kreve
tilskudd for. Kommunen får beskjed om antall medlemmer som skal danne grunnlag for
tilskudd fra departementet, og vi har ikke noen mulighet til selv å overprøve dette.
Kommunens delegeringsreglement angir hvem som har fullmakt til å representere kommunen
utover det som er registrert i Brønnøysundregisteret.
Rundt årsskifte 2017/2018 mottok daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan
Tore Sanner og finansminister Siv Jensen en rapport om øremerkede tilskudd til
kommunesektoren. Det er gjennom en ekspertgruppe gjort et stort arbeid med å få oversikt
over alle øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Totalt viser rapporten til nærmere 250
tilskuddsordninger. Rapporten ligger på hjemmesiden til Regjeringen
(https://www.regjeringen.no/contentassets/4c7c2f30e95141d0b15e276c78a6d365/omradegjen
nomgang_av_oremerkede_tilskudd_til_kommunesektoren.pdf)
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 10/19

Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00180-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
FDR - Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS
SAKSUTREDNING:
Enebakk kommunestyre vedtok 10.12.18 i sak 119/18 Enebakk kommune – valg av
revisjonsordning følgende:
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.2018, med virkning fra 01.01.2020.
2. Det fremmes ny sak om valg av revisjonsordning for Enebakk kommune for 2020 og frem
over i løpet av 2019.

HJEMMEL
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4:
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.

Fakta i saken
Det er ifølge Follo Distriktsrevisjon IKS v/revisjonssjef utarbeidet en utredning om
sammenslåing av selskapene Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo
Distriktsrevisjon IKS samt utkast til selskapsavtale for Viken Kommunerevisjon IKS.
Follo Distriktsrevisjon IKS v/revisjonssjef har i e-post, datert 29.3.19, meddelt
følgende:
«Representantskapet i Follo distriktsrevisjon IKS har i dag behandlet utredningen om Viken
kommunerevisjon IKS
Et enstemmig representantskap vedtok at representantskapet anbefaler overfor kommunestyrene at
FDR slås sammen med Buskerud kommunerevisjon IKS slik det er beskrevet i utredningen for Viken
kommunerevisjon IKS.»
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VURDERING
Kontrollutvalget må i løpet av 2019 avgi innstilling på valg av fremtidig
revisjonsordning for Enebakk kommune.
Avslutning
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes møte og orientere om
saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 29.03.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 11/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00039-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas ti orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll KST sak 2-19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda
sentralrenseanlegg, Protokoll Enebakk KU 070219, Status etablering av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS, Kontrollrapport 2018 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Enebakk kommune, Møteoversikt repskapsmøter
IKSene - våren 2019, Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019,
Kontrollutvalgets Årshjul 2015-2019, FMOV - Fylkesmannens forventningsbrev for
2019, Aktivitetsplan Enebakk KU 070219
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 02/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg,
saksprotokoll KST sak 2/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 06/19
OS 07/19
OS 08/19
OS 09/19
OS 10/19
OS 11/19
OS 12/19
OS 13/19

Protokoll Enebakk KU 07.02.19 (vedlagt)
Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (vedlagt)
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Enebakk
kommune (vedlagt)
Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019 (vedlagt)
Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019 (vedlagt)
Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019 (vedlagt)
Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 7.2.19 (vedlagt)

Ås, 29.03.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll for Kommunestyret - 04.03.2019
Behandling:

Revisjonssjef Steinar Neby presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten.
Dag Bjerke FRP, fremmet endring i vedtaket punkt 2 c ordet bør endres til skal: «Rådmannen
skal…»
Jostein Årre H, fremmet pkt. 4: «Saken legges frem for gjennomgang i PBK og TEK».
Votering: Kontrollutvalgets innstilling med endringer – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda sentralrenseanlegg,
til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapporten og ber rådmannen
iverksette følgende tiltak:
a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens løpende
regnskapsføring skal være på plass.
b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med anerkjent
metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være tydelig.
c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap konstateres,
skal rådmann snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret.
d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer.
3. Kommunestyret ber rådmann gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølgingen av anbefalingene innen seks måneder.
4. Saken legges frem for gjennomgang i PBK og TEK.
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MØTEPROTOKOLL
Enebakk kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

07.02.2019 kl. 18:30
Formannskapssalen, Enebakk rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.
Møtende medlemmer:
Thorbjørn Nerland (H), leder, Øivind Gundersen (Ap), nestleder, Mads Gjevert
Pettersen (Ap), Lena Mjerskaug (H)
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall:
Anne Marit Næss (Sp). Forfall meldt sendt så det lyktes ikke å innkalle vara.
Fra administrasjonen møtte:
Kjersti Øiseth, rådmann (under sak 1/19 – 3/19)
Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef Kultur og oppvekst (under sak 1/19 – 3/19)
Marit Brenna, kommunalsjef Helse og omsorg (under sak 1/19 – 3/19)
Fra Follo distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef
Even Tveter, forvaltningsrevisor
Fra FIKS møtte:
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder
Unni Westli, rådgiver
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Leder ønsket ny rådgiver i FIKS, Unni Westli velkommen. Ny kommunalsjef Helse
og Omsorg, Marit Brenna presenterte seg for utvalget.
Møteprotokoll godkjent 14.02.2019

Thorbjørn Nerland /s./
Leder

Øivind Gundersen /s./
Nestleder
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Saksliste
Side

1/19

17/00293-10

Forvaltningsrevisjonsrapport Samhandlingsreformen i Enebakk kommune

3

2/19

16/00017-13

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk kommune

4

3/19

15/00406-12

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i skolen i Enebakk kommune

5

4/19

18/00162-7

Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien Prosjektplan

6

5/19

19/00030-2

Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - Mål
og problemstillinger

7

6/19

19/00023-1

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

8

7/19

19/00039-1

Referat og orienteringer

9

Eventuelt

Enebakk kontrollutvalg 07.02.2019
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Enebakk KU-1/19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter
inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
b. Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus` avvikssystem,
herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.
c. Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med
nødvendig kompetanse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
Rådmann Kjersti Øiseth og kommunalsjef Marit Brenna supplerte og svarte på
spørsmål fra utvalgets medlemmer
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter
inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
b. Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus` avvikssystem,
herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.
c. Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med
nødvendig kompetanse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
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Enebakk KU-2/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i
Enebakk kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar notat Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport om
Demensomsorg (2015) fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr 1 – rutiner for å identifisere innbyggere
med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i
kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
innen 6 måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Leder innledet.
Rådmann Kjersti Øiseth og kommunalsjef Marit Brenna svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar notat Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport om
Demensomsorg (2015) fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr 1 – rutiner for å identifisere innbyggere
med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i
kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
innen 6 måneder.
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Enebakk KU-3/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i
Enebakk kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i
forvaltningsrevisjonens anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom
skolesituasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen en
frist på 6 måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i
forvaltningsrevisjonens anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom
skolesituasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen en
frist på 6 måneder.
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Enebakk KU-4/19
Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien - Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon –
Oppgradering Tangenveien, til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Leder innledet.
Revisjonssjef Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Det ble fremmet følgende fellesforslag:
Nytt punkt 2:
«Saken oversendes formannskapet med følgende innstilling:
Formannskapet innvilger en tilleggsbevilgning på kr 71.250,- for ferdigstillelse av
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgradering Tangenveien».»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
1. Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon –
Oppgradering Tangenveien, til orientering.
2. Saken oversendes formannskapet med følgende innstilling:
Formannskapet innvilger en tilleggsbevilgning på kr 71.250,- for ferdigstillelse av
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgradering Tangenveien».
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Enebakk KU-5/19
Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - Mål og
problemstillinger
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging.
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Leder innledet.
Forvaltningsrevisor Even Tveter svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging.
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.
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Enebakk KU-6/19
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Leder innledet.
Sekretær orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
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Enebakk KU-7/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
OS 03/19

Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019
Øivind Gundersen viste til at det er lagt opp til dialog med kommunalsjef
Kultur og oppvekst i mars 2019. Det er ønskelig med en dialog i neste møte.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 07.02.2019
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Eventuelt

Status FIKS
Leder orienterte.
Det pågår et arbeid med å utarbeide et grunnlagsdokument for fusjon/sammenslåing
mellom Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS), Romerike
Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud
og omegn (KUBIS). Det vil blant annet bli avholdt et møte fredag 8.februar mellom
styreleder og daglige leder i de tre selskapene.
Status Follo Distriktsrevisjon IKS
Revisjonssjef Steinar Neby delte ut et notat til utvalgets medlemmer og orienterte.
Publisering av kontrollutvalgets dokumenter
Mads Gjevert Pettersen tok opp saken og etterlyste publisering av kontrollutvalgets
dokumenter i politikerportalen i Enebakk kommune.
Sekretær vil følge opp med en ny henvendelse til Enebakk kommune v/IKT for å få
tilgang til å publisere kontrollutvalgets dokumenter.
Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/-midler
Lena Mjerskaug tok opp saken.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om følgende:
«Hvilke rutiner har Enebakk kommune etablert for å sikre at tall som innberettes for å
utløse tilskuddsordninger/-midler, er korrekt?»
NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019
Mads Gjevert Pettersen og Lena Mjerskaug orienterte fra konferansen.

Møtet hevet kl. 21:14.
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

Deltakerkommunene i FIKS

Deres ref.

Vår ref.
18/00191-4

Saksbehandler
Kjell Tore Wirum

Dato
18.03.2019

Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
INNLEDNING
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) utreder for tiden sammen
med Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn (KUBIS) og Romerike
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) å etablere Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS. Viken kontrollutvalgssekretariat IKS vil kunne bli et
fremtidsrettet og robust sekretariat med 29 deltakerkommuner i Akershus og
Buskerud. Hovedkontoret vil bli i Lørenskog, men en ser for seg å videreføre
avdelingskontor i Drammen og Follo.
Fellesnemnda i Nordre Follo kommune vil ta stilling til sekretariatsorsdning 19.mars
2019.
Fellesnemnda i Viken fylkeskommune vil ta stilling til sekretariatsordning 21.mars
2019.

VURDERING
Hvorfor skal vi slå oss sammen med andre? Har vi det ikke bra nok alene?
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll.
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for
arbeidet framover:
1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker
år for år
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer proaktive for å følge
opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om sine rettigheter fører til flere
henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes økte status i kommunene også til at flere
saker forelegges kontrollutvalget.
Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

Postadresse:
Postboks 195
1431 Ås
e-post: FIKS@follofiks.no

Besøksadresse:
Skoleveien 3
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

Telefon: 64 96 20 58
Telefon:
Mobil: 92 88 33 92
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2. Økt egenkontroll i ny kommunelov
Kontrollutvalget vil etter ny kommunelov få nye oppgaver, som for eksempel forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med virksomheter som
utfører oppgaver på vegne av kommunen. Spesielt førstnevnte oppgave vil trolig
innebære ekstra fokus.
3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter
For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at de får faglige
utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte gir økt sårbarhet ved sykdom og
begrenset kompetanse.
4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til kommunestyret, og
saken skal forberedes av kontrollutvalgets sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav,
nye arbeidsoppgaver og flere samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til.
Fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet:
• Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og
gi bedre bistand til kontrollutvalgene.
• Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen.
• Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde
• Lettere å takle sykdom og vakanser.
• Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets
bestillinger, og til å ta i bruk kontrollformer som f.eks. høring.
• Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft.
• Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring.
• Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden
av spesialisering i sekretariatet.
Utfordringer for eier ved fusjon
Vi har identifisert at det er utfordringer knyttet til eierstyring. I et selskap med mange
eiere kan det være utfordrende å koordinere eierstyringen. God kommunikasjon
mellom selskapet og eierkommunene samt gode systemer og rutiner som sikrer
kommunene tilstrekkelig tid til å forberede selskapets saker i eierkommunenes
organer kan bidra til å lette dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å
gjennomføre kun ett ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke
undervurdere behovet for eierstyring, men vil påpeke at tjenestens innhold
bestemmes av kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og
regnskapet. Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån
eller har behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.
Hvordan blir økonomien i det nye selskapet? Hva vil det koste eierne?
Først litt om økonomien i FIKS. Vi har 1,6 årsverk fordelt på 1 ansatt i heltid og 1
ansatt i 60%. Lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 80 % av utgiftene.
Oppegård kommune og Ski kommune vedtok i desember 2018 å si opp deltakelsen i
FIKS. Dette har sin naturlige sammenheng med at begge kommunene opphører som
egne kommuner 31.12.19. Det er enda ikke avgjort hva slags sekretariatsordning
Nordre Follo kommune vil ha fra og med 1.1.2020. Som en reaksjon på Oppegård og

Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 18/00191-4
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Ski kommunes uttreden av FIKS, valgte også Nesodden kommune å si opp avtalen
med FIKS med virkning fra samme tidspunkt.
Med redusert oppdragsmengde vil ikke FIKS klare å saldere budsjettet i en situasjon
hvor vi står alene. Dette innebærer at betalingen fra de resterende eierne må økes
for å opprettholde kvaliteten på tjenesten. Dersom vi slår oss sammen, kan vi tilby
tjenesten til samme kostnad som i dag, og beholde våre 1,6 årsverk.
AVSLUTNING
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred kompetanse og større
et fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS IKS vil
gjøre det lettere å møte disse utfordringene. Et sammenslått sekretariat vil være mer
robust ved sykdom og vakanser, bli mindre sårbar og få en bredere kompetanse.
Dette gjør at selskapet kan levere bedre tjenester til kontrollutvalgene. Samtidig kan
kostnadene opprettholdes på dagens nivå.
Vi regner med å kunne legge frem utredning for etablering av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS samt utkast til selskapsavtale, for deltakerkommunene
før sommeren 2019.
Dersom deltakerkommunene ønsker møte om saken, er styreleder og
kontrollsjef/daglig leder i FIKS tilgjengelig for dette.

Med hilsen

Thorbjørn Nerland/s./
Styreleder
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 18/00191-4
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Vår dato

Din dato

Saksbehandler

Din referanse

Rune Berge
May Elisabeth Gjelstad
Telefon

15. februar 2019
800 80 000
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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Enebakk kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av
8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med
gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreverkontoret
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Enebakk, Vestby, Ski, Ås, Frogn og Oppegård.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

Antall årsverk 2016

22,7

22,0

22,9
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har
mottatt disse innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Enebakk kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 125 731 943 og utestående restanser2 på
kr 61 242 204, herav berostilte krav på kr 12 553 978.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Enebakk kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen 2018
(i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

93,50

90,30

90,74

95,62

Forskuddstrekk 2017

99,90

99,79

99,75

99,96

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

98,70

99,10

99,21

99,30

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90

100,00

99,91

99,96

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,00

99,63

98,69

98,05

Arbeidsgiveravgift 2017

99,90

98,85

99,63

99,85

Skatteoppkreverkontoret forklarer den manglende resultatoppnåelsen for arbeidsgiveravgift 2017 med at det
hovedsakelig er én skattyter som er under konkursbehandling og som skylder 1,1 millioner kroner.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
4 637

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
232

Antall utførte
kontroller i 2018

248

Utført kontroll
2018 (i %)

Utført kontroll
2017 (i %)

5,3

Utført kontroll
2018 region
(i %)

5,7

4,7

I tillegg til forannevnte kontroller har skatteoppkreverkontoret gjennomført 53 personallistekontroller.
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant
annet mot arbeidslivskriminalitet.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området
skatteregnskap avholdt 30. oktober 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 30. november 2018.
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 7. desember 2018.
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Manuelt endrede bankkonti. Manglende dokumentasjon i henhold til gjeldene retningslinjer for endring av
bankkonto. Forholdet er tidligere gitt som pålegg. Kemneren i Follo har gitt skriftlig tilbakemelding om at rutinen vil
blir oppdatert på området. Det ble også under kontrollen avklart at kontoret nå ville bli konsekvente med å få
innhentet nødvendige signerte fullmakter mv.
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Vennlig hilsen

Cathrine Sjong Bakken

Erik Lindberg

seksjonssjef
Divisjon innkreving

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet.

Kopi til:
 Skatteoppkreveren for Enebakk kommune
 Kontrollutvalget for Enebakk kommune
 Rådmann/administrasjonssjef for Enebakk kommune
 Riksrevisjonen
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Møteoversikt 2019 – representantskapsmøter

Sted: Ås kulturhus
Onsdag 24. april

Klokkeslett:

IKSer og selskaper:

0815 – 0920
0930 – 1030
1040 – 1130
1130 – 1200
1200 – 1250
1300 – 1350
1400 – 1450
1500 – 1600

Follo Ren IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo Brannvesen IKS
LUNSJ
Follo barnevernvakt
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Kemneren i Follo
Nordre Follo Renseanlegg IKS

Klokkeslett:
0800 – 0900

IKS-er og selskaper:
Follo distriktsrevisjon IKS

Fredag 12. april

Klokkeslett:
0800 – 0900

IKSer og selskaper:
Follo Kvalifiseringssenter IKS

Fredag 3. mai

Klokkeslett:

IKSer og selskaper:

0830 – 1000

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Fredag 29. mars
(Ski rådhus !)

Sted: Ås kulturhus
Onsdag 9. oktober

Klokkeslett:

IKSer og selskaper:

0815 – 0920
0930 – 1030
1040 – 1130
1130 – 1200
1200 – 1250
1300 – 1350
1400 – 1450
1500 – 1600

Follo Ren IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo Brannvesen IKS
LUNSJ
Follo barnevernvakt
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Kemneren i Follo
Nordre Follo Renseanlegg IKS
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Torsdag 10. oktober

Klokkeslett:
0815 – 0900
0910 - 1000
1010 – 1100
1100 – 1130

IKSer og selskaper:
Follo distriktsrevisjon IKS
Søndre Follo Renseanlegg IKS
Follo Kvalifiseringssenter IKS
LUNSJ

Sted: Ås kulturhus

Onsdag 18. desember Klokkeslett:
0900 – 1200

Oppdatert: 04.03.2019
KMSW

IKSer og selskaper:
Selskaper som har behov for møte
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FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Kristiansand | 4 - 5. juni 2019
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 4. juni 2019

#fkt2019
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Dag 1

Tirsdag 4. juni 2019

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.15

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10.15 – 11.00

Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle?
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,

11.00 – 11.15

Kort pause

11.15 – 12.00

Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep?
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen?
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.45 – 13.55
Kort pause
13.55 – 14.25

Kommunale arkiv – råtner de på rot?
Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet

14.25 – 14.55

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et
FR-case
Tittel, Frode Løvlie Deloitte

14.55 – 15.20

Paneldebatt

www.fkt.no
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ÅRSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45

Registrering til årsmøte 2019

15.45 – 16.45

Årsmøte 2019

17.30 – 19.00

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya

Ca. 20.00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 5. juni 2019

09.00 - 09.45

Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune

09.45 – 10.00

Pause/utsjekking

10.00 – 10.30

Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig?
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.15

Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim

11.15 - 11.40

Paneldebatt

11.40-11.50

Pause

11.50 – 12-50

Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget?
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO

12.50 – 13.00
Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 -14.00

Lunsj

www.fkt.no
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PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019.
Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no
| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med
båttur.
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET
Clarion Ernst, Kristiansand
Hvordan finner du fram?
Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand
Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet
Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil
Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter
Parkering
I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har
også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er
kr 190 NOK /døgn

www.fkt.no
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PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 400)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290

www.fkt.no
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Kontrollutvalget i
Enebakk kommune

Kontrollutvalgets årshjul 2015 - 2019
Årshjul for orienteringer fra administrasjonen / politisk ledelse i Enebakk kommune
mv.
Tidspunkt /
møter
Januar/
februar
April/
mai

Hvem inviteres?

Tema

Status

Ordfører
Rådmann

Januar 2016: Generell dialog
Januar 2016: Generell dialog
September 2017: Generell dialog
Mars 2018: Generell dialog
Mai 2016: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Mai 2017: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Mai 2018: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Mai 2019: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Desember 2015: Generell dialog
November 2016: Generell dialog
Februar 2018: Generell dialog
Høst 2019: Generell dialog
Desember 2016: Generell dialog m/
kommunalsjef Teknikk og samfunn
November 2017: Generell dialog m/
kommunalsjef kultur- og oppvekst
Desember 2018: Generell dialog m/
kommunalsjef Teknikk og samfunn
Mars 2019: Generell dialog m/
kommunalsjef kultur- og oppvekst
Annet hvert år: Egenevaluering av
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i
funksjon i hhv. 1 år (2016) og 3 år
(2018)
Utvalgets årlige vurdering av neste
kalenderårs
forvaltningsrevisjonsprosjekt med basis
i Overordnet analyse og plan for
forvaltningsrevisjon

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Rådmann
Økonomisjef/
regnskapssjef

Høst

Hvert år:
Kommunalsjef
Helse- og omsorg

Høst

Annet hvert år:
Rullering mellom
- Kommunalsjef
Kultur- og oppvekst
- Kommunalsjef
Teknikk og samfunn

Høst

Høst/
vinter

13.12.18

Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Ikke
gjennomført i
2016

11/19 Referat og orienteringer - 19/00039-3 Referat og orienteringer : FMOV - Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Til kommunens politiske og administrative ledelse

Vår dato:

Vår ref:

15.03.2019

2019/21341

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler;

Une Borg Kjølseth,

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019
Med dette forventningsbrevet til kommunene ønsker vi å sette søkelys på noen sentrale oppgaver
kommunene forvalter og som Regjeringen spesielt er opptatt av og har klare forventninger om.
Brevet sendes til kommunene med utgangspunkt i vår rolle som formidler av nasjonal politikk til
lokalt nivå. Vi ønsker å styrke kommunene både som tjenesteprodusent, myndighetsutøver,
samfunnsutvikler og som demokratiske arenaer.
Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker god kontakt med kommunen på alle tjenestenivåer og dette
forventningsbrevet er et supplement til andre treffpunkter vi ser frem til å ha med kommunens
administrative og politiske ledelse.

Ny kommunelov
Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget i juni 2018. De fleste kapitlene i den nye loven vil tre i kraft
fra det konstituerende møtet i kommunestyret etter høstens valg. Økonomibestemmelsene trer i
kraft fra 1. januar 2020, og kapitlet om internkontroll vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

Nye kommunenummer fra 2020
Alle kommuner som blir del av den nye Viken fylkeskommune må gjøre de forberedelser som er
nødvendig før nye kommunenummer innføres fra 1. januar 2020. KS har en rapport om
konsekvenser og en sjekkliste for endring av kommunenummer. Kartverket har informasjon og en
annen sjekkliste for innføringen.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal
være pådriver overfor lokale aktører i beredskapsarbeidet. Risikobildet er i endring og kommunen
bør ha spesiell oppmerksomhet mot konsekvensene av klimaendringer og sårbarheten i IKT og
samfunnskritisk infrastruktur. Rapporten «Analyser av krisescenarioer 2019» fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan benyttes som grunnlag for kommunenes oversikt over
risiko. De fylkesvise klimaprofilene til norsk klimaservicesenter og veiledningsmateriellet til Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) er viktige hjelpemidler i kommunenes forebyggende arbeid
etter plan- og bygningsloven.

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319
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Det formelle grunnlaget for kommunens ansvar ligger i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om
kommunal beredskapsplikt. Viktige krav her er:
• gjennomføre helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og oppdatere denne i takt med
kommuneplanprosessene
• ha en oppdatert beredskapsplan for kommunens kriseledelse og øve på denne
DSBs veileder til forskriften kan være til god hjelp i kommunens arbeid.
Kommunen bør aktivt stimulere sine innbyggere til å ha god egenberedskap – til å kunne ta vare på
seg selv under uforutsette hendelser med blant annet bortfall av strøm, mobilnett, vann og avløp.
DSB lanserte høsten 2018 en egenberedskapskampanje for å gi folk konkrete råd. Kommunen bør
bruke kampanjen aktivt i sin dialog med innbyggerne.
Kommunen har også oppgaver knyttet til anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har
tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner. Dette kan for eksempel være gjennom
kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse, markering av den nasjonale frigjørings- og
veterandagen 8. mai og deltakelse i nasjonal veterankonferanse.

Kommunens arbeid med barn og unge
Barnekonvensjonen er implementert i norsk lov og ved grunnlovsendringen i 2014 ble barns
rettigheter presisert. Reglene i barnekonvensjonen skal ha forrang ved motstrid med annet lovverk.
Barn skal høres, og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Programmet Sjumilsteget er utviklet
for at kommunene skal sikre at barnekonvensjonen ligger til grunn i all saksbehandling som angår
barn og unge.
Barn som har vært i kontakt med barneverntjenesten er en særlig sårbar gruppe. Stortinget har
vedtatt barnevernreformen, som vil gi kommunene et større ansvar for tilbudet barn får fra
barnevernet. For å ruste kommunen til reformen er det igangsatt en kompetansestrategi som skal gi
et historisk kompetanseløft i det lokale barnevernet. Det forventes at kommunen tar en aktiv rolle i
arbeidet med å utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsarbeid, og at kommunenes
ledelse gjør seg kjent med tilstanden og kvaliteten i egen barnevernstjeneste. Kommunen må i tillegg
til kompetansehevning også legge til rette for utvikling av tjenester og tiltak som er tilpasset barn og
familiers behov. Fylkesmannen vil også i 2019 tilby tjenestestøtteprogram, veiledningsteam,
læringsnettverk og dialogmøter med kommunens ledelse.
Det å mestre skolen er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet, og
manglende utdanning er en betydelig risikofaktor for å havne utenfor arbeidslivet i voksen alder.
Tidlig innsats (se stortingsmelding) i skolen er viktig for å hindre at barna blir hengende etter faglig,
og skolen må sikre et læringsmiljø og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever.
Selv om mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, mottar
Fylkesmannen et økende antall meldinger om at skoler bryter aktivitetsplikten etter opplæringsloven
kap. 9 A. Det er viktig at skolene jobber kontinuerlig og systematisk for å forebygge mobbing og å
fremme helse, trivsel og læring for elevene.
Vi forventer at alle skoleeiere benytter desentralisert ordning for kompetanseutvikling og eventuelle
andre statlige ordninger til kvalitetsutvikling av skolene. I løpet av 2019 skal alle skoleeiere som er
omfattet av ordningen ha satt i gang kvalitetsforbedrende tiltak, og vi vil etablere et
samarbeidsforum basert på lokale behov.
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Kommunens arbeid med helse og sosial
Kommunen skal fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller innen de oppgaver, og med
de virkemidler, kommunen er tillagt. Fylkesmannen forventer derfor at nasjonale normer og
standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet
inkluderes i kommunenes planarbeid. Vi forventer også at psykisk helse inkluderes som en
likeverdig del av folkehelsearbeidet. Program for folkehelsearbeid 2017-2027 er en utviklings- og
innovasjonssatsing hvor kommunene selv skal utvikle og spre metoder og tiltak for å forebygge
rusbruk og styrke barn og ungdoms psykiske helse, mestring, livskvalitet og deltakelse i
lokalsamfunnet.
Fra januar 2019 er det innført pakkeforløp for utredning og behandling av psykiske lidelser.
Fylkesmannen forventer at kommunen implementerer både pakkeforløp for barn og unge og de
ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet.
Kommunene er viktige for gjennomføringen av den nasjonale strategen for boligsosialt arbeid, Bolig
for velferd og frem til 2020 skal to tiltak prioriteres:
•
•

tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig
etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for
mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å
miste boligen sin

Kommunen har en avgjørende rolle for gjennomføringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Det er
anbefalt at kvalitetsreformen innføres i samarbeid med flere av kommunens tjenesteområder,
frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Fylkesmannen oppfordrer til at kommunestyret
diskuterer og beslutter hvordan reformens løsninger kan tilpasses lokale forhold. Reformen skal
sees i sammenheng med regjeringens plan for omsorgsfeltet inkludert Demensplan 2020. Satsing på
demens er viktig for å nå målet om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
innen dette blir lovpålagt fra januar 2020.
For å møte fremtidens utfordringer i helse og omsorgssektoren skal alle kommuner ha vedtatte
planer som omfatter kompetanseheving, rekruttering og innføring av velferdsteknologi.
I kommunebrevet for 2019 gir arbeids- og velferdsdirektoratet informasjon om nasjonale
satsingsområder og tilskuddsmidler. Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å redusere fattigdom
ved å øke sysselsetningen også for de som trenger ekstra bistand til å komme inn i arbeidslivet.
Fylkesmannen forventer at kommunen sikrer at flere innbyggere får denne muligheten.

Kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging
Fylkesmannen samordner statens interesser i arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling for å
sikre bærekraft og økt verdiskapning. Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står
overfor i vår tid og arbeidet for å bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres.
Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra
transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.).
I 2019 vil klima og areal- og transportplanlegging, massehåndtering og boligsosialt arbeid i plan være
tema som vil være høyt prioritert.
Fylkesmannen i Oslo og Viken vil senere i år komme med et utdypende brev om hva kommunene
må prioritere å følge opp i sin arealplanlegging. Disse prioriteringene vil ta utgangspunkt i de nye
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nasjonale forventningene og øvrige relevante styringsdokumenter, og ha et særskilt fokus på
utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og Viken. Våre forventninger til Oslo og kommunene i
Akershus er de samme som ble løftet frem i forventningsbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus 2018, inntil nytt brev om arealplanlegging sendes alle kommuner.
De fleste kommuner vil oppleve store demografiske endringer i kommende kommuneplanperioder.
Andelen eldre vil øke. Det er viktig at kommunene analyserer dette i kommuneplanprosessene og
legger strategier for gode fremtidige tjenester og samfunnsutvikling tilpasset befolkningens behov.
Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging. Neste versjon skal foreligge våren 2019 og publiseres på planlegging.no
Kommunen har i sin planlegging også et særlig ansvar for å bidra til å følge opp nasjonal
jordvernstrategi. Økt nasjonal matproduksjon som følge av befolkningsøkningen er sentralt i
landbruks- og matpolitikken.
Matjord er en ikke-fornybar ressurs og det er viktig at kommunen sikrer jordressursene for
framtidige generasjoner. Kommunene i Oslo og Viken har i nasjonal målestokk det beste klimaet og
det beste jordsmonnet, og må derfor ta et særlig ansvar for å øke matproduksjonen. Fylkesmannen
vil derfor ha en svært streng praksis, en «nullvisjon», for omdisponering til andre formål.
Dyrka og dyrkbar jord her har stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap både i dag
og i et langsiktig perspektiv. Kommunen bør særlig følge opp at
•
•
•

nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål tillegges stor vekt og at omdisponering av dyrka
og dyrkbar jord unngås
retningslinjene i regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre jordvern og
matproduksjon
det innarbeides jordvernmål og strategier for landbruk, klima- og energi og landbruksbasert
næringsutvikling i kommunens planstrategier og overordna planer.

Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne
Kommunene står for om lag halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen, og en effektiv
kommunal sektor er en viktig forutsetning for å produsere gode tjenester til brukerne. Over flere år
har kommunene fått ansvar for flere og mer komplekse oppgaver og tjenester.
Kommunen må utnytte mulighetene digitalisering og bruk av IKT gir for økt verdiskaping, innovasjon
og bærekraftig utvikling. På regjeringens nettsider ligger mer informasjon om forventingene til
digitalisering av kommunen og digitaliseringsrundskrivet. Regjeringens IKT-politikk har to
hovedmålsettinger; en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning, og verdiskaping og deltagelse for
alle.
Tilsyn med kommunen skal bidra til at rettsikkerheten og krav til gjeldende lovverk blir fulgt, slik at
innbyggerne får tjenester som er gode og forsvarlige. Fylkesmannen skal legge til rette for
samordning av tilsyn og vil legge til rette for at statlig tilsyn i størst mulig grad skal være oversiktlige
og forutsigbare for kommunen. Vi utarbeider derfor en samordningsplan for tilsyn som på vår
hjemmeside. På samme sted publiseres endelige tilsynsrapporter og vi anbefaler kommunen å
bruke tilsynsrapporter både fra andre kommuner og fra virksomheter som et bidrag til læring.
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Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen, men det er også
slått fast at alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 skal være basert på lokale vedtak.

Nytt embete – fortsatt god kontakt
Vi skriver dette brevet til 62 kommuner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold – etter at
Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert ved nyttår.
Med etableringen av et nytt embete, følger en del endringer i både struktur og kontaktflater. Blant
annet har vi nye nettsider som utbedres kontinuerlig. Vi vet at kommunenes ansatte er flittige
besøkende, og at svært mange abonnerte på nyheter fra tidligere embeters nettsider. Ingen
abonnement ble overført fra gamle til nytt embete, og vi oppfordrer derfor til å registrere seg som
mottakere av nyheter fra våre nettsider.
Vi ser det som en viktig oppgave for oss å være nyttig for dere. Dere utfører betydelige oppgaver og
er en avgjørende del av de offentlige tjenestene som innbyggerne får. Vi setter pris på å få følge opp
og jobbe sammen med kommuner som gjør svært mye godt arbeid, og ser frem til å videreutvikle et
konstruktivt samarbeid med dere i nytt embete.

Vennlig hilsen

Valgerd Svarstad Haugland
fylkesmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

Trond Rønningen
assisterende fylkesmann
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KONTROLLUTVALGET I
ENEBAKK KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr. 07.02.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Kontrollutvalgets strateginotat
Kontrollutvalgets årshjul
Aktivitetsplan
Møteplan
(som hovedregel på torsdager kl. 18:30)

Frist

Ansvar

Mars

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

KU 7.2.19

FIKS

Vedtatt møteplan 2019:
07.02 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus
04.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
25.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
20.06 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus

Januar

Status

Avsluttet

Rullerende
Rulleres fortløpende etter hvert møte

Gjennomført

05.09 – Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd.
Ignagard
24.10 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
12.12 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
6.
7.

8.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap og årsmelding
Kommunens årsregnskap og årsmelding 2018
Revisjonsberetning 2018

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Deltakere:
Mads Gjevert Pettersen
Lena Mjerskaug
Deltakere:

FIKS

15.april

Rådmann
FDR

Gjennomført
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Nr.
9.

10.

11.

12.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets uttalelse
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Overordnet revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18 - 30.04.19)
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020
Forvaltningsrevisjon 2017:
Kommunale avgifter
Internkontroll

Frist

Ansvar
FIKS

Mai
Oktober

Rådmann
Rådmann

September
November
Mai

FDR
FDR
FDR

KU 11.10.18
KU 13.12.18

2016

FIKS

KU 7.12.16

KST 27.2.17

2017
2017

FDR
FDR

KU 9.11.17
KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR
KU 22.3.18 – FR rapport
KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for
avklaringer
KU 3.5.18 – FR-rapport

KST 4.12.17
KST 28.5.18

Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)

13.

14.

Forvaltningsrevisjon 2018:
Samhandlingsreformen

RRI

2018

FDR
FDR

Forvaltningsrevisjon 2019
Oppgradering Tangenveien

FIKS

KU 13.12.18 – Mål og problemstillinger
KU 7.2.19 – Prosjektplan + sak til FSK om
tilleggsbevilgning
KU 13.12.18 – Tema
KU 7.2.19 – Mål og problemstillinger

Rådmann

KU 7.12.16
KU 20.9.17

Oppfølging av tidligere FR-prosjekter:
Sikkerhet og beredskap

7.6.17

Aktivitetsplan

Avsluttet

KST 29.10.18

KU 6.12.17 – Prosjektplan
KU 7.2.19 – FR rapport
KU 24.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 1.2.18 – Prosjektplan
KU 11.10.18 – FR rapport

Kirkebygda sentralrenseanlegg

Sykefraværsoppfølging
15.

Status

(purret 11.12.17)
KST 5.3.18
2
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Nr.

16.

17.
18.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Demensomsorg

18.10.16

Rådmann

Mobbing i skolen

27.8.17

Rådmann

Kommunale avgifter
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Budsjett for tilsyn og kontroll
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Andre tilsyns-/kontrollsaker
Videre oppfølging rapport om demensomsorg aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef
Oppfølging Helsetilsynets rapport om
Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt tema
dialog med HOS – sjef.
Valg av revisjonsordning

4.6.18

Rådmann

KU 7.12.16
KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding
KU 7.2.19
KU 9.11.17
KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding
KU 7.2.19
KU 21.6.18

FIKS

KU 5.9.16

September

FDR/FIKS

KU 11.10.18

Vår 2018

FIKS

KU 1.2.18

2019

Status

KU 5.12.18 – Uttreden av Follo Distriktsrevisjon
IKS (innstilling)
Utrede valg av revisjonsordning i løpet av 2019

Aktivitetsplan

Avsluttet

KST 26.9.16

KST

KST 10.12.18
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