Kontrollutvalget i
Ski kommune

MØTEINNKALLING
Møte nr.:
Dato:
Sted:

2/19
19.03.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.
Saksliste
PS 09/19
PS 10/19
PS 11/19
PS 12/19
PS 13/19

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13
Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen
Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Mål og problemstillinger
Referat og orienteringer
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Ås, 12.03.2019
Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

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

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Besøksadresse:
Telefon: 64 96 20 58
Skoleveien 3
Mobil: 92 88 33 92
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

Saksliste
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3

10/19 Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018

4

11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen

6

12/19 Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Mål og problemstillinger
13/19 Referat og orienteringer

Eventuelt
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Saker til behandling - Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00051-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL:
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 4, 1. punktum:
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner §§ 6 og 7:
§ 6 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens og fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal
være formannskapet /kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

Fakta i saken:
Ski kommune publiserte på sine nettsider 18.02.19 følgende:
«Regnskap 2018 for Ski kommune er avsluttet i balanse. Regnskapet viser et netto
driftsresultat på 22,9 millioner kroner, tilsvarende 0,9 prosent av samlede
driftsinntekter.
– Stram økonomistyring har preget Ski kommunes økonomi i 2018, og vi er fornøyd med at
regnskapet viser balanse, sier rådmann Jane Short Aurlien.
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– Kommunen leverer gode og forsvarlige tjenester, og virksomhetene gjør en betydelig jobb
med å utvikle tjenestene til et langsiktig bærekraftig nivå. Vi har gjennom året hatt en mer
positiv utvikling i de samlede skatt- og rammeinntektene enn opprinnelig forutsatt. Sammen
med skjerpede prioriteringer gjennom året er det den viktigste årsaken til at kommunen
leverer et positivt netto driftsresultat, kommenterer rådmannen.
Resultatet har bidratt til å styrke kommunens disposisjonsfond, som støtter opp under de
føringene som er gitt av kommunestyret. De oppsparte reservene økte med nær 8 millioner
og utgjør nå 205 millioner kroner. Det gjør at kommunen opprettholder handlingsfriheten på
kort sikt.
Kommunestyrets ambisjon var å styrke denne reserven med ytterligere 27 millioner kroner,
men det har ikke latt seg realisere i 2018. Rådmannen vurderer at det er nødvendig med
kontinuerlig omstillingsarbeid, og at kommunen unngår unødvendige utgiftsøkninger, slik
økonomien forblir bærekraftig også på lang sikt.
Det er gjennomført investeringer for om lag 631 millioner kroner i 2018. Investeringene ble i
hovedsak finansiert med lån, og det ble solgt eiendom for 113 millioner kroner.
Regnskapet er avlagt til revisjon og behandles av kommunestyret i juni 2019.»

Pressemeldingen kan leses her:
https://ski.kommune.no/aktuelt/arsregnskap-2018/
VURDERING
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om foreløpig regnskap for 2018.
Årsregnskapet vil komme til ny behandling i kontrollutvalgets møte i mai hvor
kontrollutvalget vil vedta sin uttalelse til årsregnskapet for 2018.
Avslutning
Rådmann har i e-post, datert 8.3.19, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel om en
orientering vil kunne bli imøtekommet.
Ås, 12.03.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00090-8
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang
av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Rådmannens oppfølging av kommunestyresak 77-18 - Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten - Møteplassen, Forventningsbrev 2019 til Ski kommunes virksomheter
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Ski kommunestyre vedtok 29.08.18 i sak 77/18 Sak fra kontrollutvalget til
kommunestyret – gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen
følgende:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til
orientering.
2. Kontrollutvalget og Kommunestyret får ny rapportering av rådmannen innen 6 måneder om
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjonens anbefalinger:
I forvaltningsrevisjonsrapport utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, anbefalte
revisjonen kommunen å vurdere følgende tiltak:
a. Rådmannen bør sørge for at kommunestyrets vedtak får større gjennomslag i
administrasjonen. Gjennomføringsevnen bør styrkes.
b. Rolledelinger og forventninger mellom politisk og administrativt nivå bør drøftes.
Kommunens verdier – åpenhet og respekt – bør vektlegges.
c. Administrasjonen bør utarbeide konkurransegrunnlag som stimulerer leverandører til å
legge inn anbud. Rådgivende ingeniørfirma bør styres i denne retning.
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Rådmannens tilbakemelding
Rådmannens tilbakemelding, datert 12.02.19, følger vedlagt.
I rådmannens tilbakemelding er tidligere tilbakemelding fra 31.05.18, gjengitt. Videre
er det vist til kommunens oppfølging etter kommunestyrets vedtak 29.08.19.
Rådmannen har svar opp under hvert punkt i revisjonens anbefalinger.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den formening at rådmannen har imøtekommet kommunestyrets
vedtak og revisjonens anbefalinger.
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør ta rådmannens orientering til
orientering.
Avslutning:
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 07.03.19

Unni Westli
Rådgiver
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Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld
- Mål og problemstillinger

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00042-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn
av forslagene til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplanen legges frem til kontrollutvalgets neste møte.
Vedlegg:
Vedtak i saken sendes til:
Follo Distriktsrevisjon IKS
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 22.1.19 i sak 4/19 Forvaltningsrevisjon –
Infrastrukturprosjekters belastning – Mål og problemstillinger følgende:
1. Kontrollutvalget trekker bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Infrastrukturprosjekters belastning.
2. Kontrollutvalget bestiller følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
 Investeringer og gjeld
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.

Mål og problemstillinger
Nedenfor følger forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Formål:
Undersøke utviklingen av investeringer og gjeld i Ski kommune, og kommunens
kontroll etter lover og regelverk med investeringer og gjeldsutvikling.
Problemstillinger:
1. Hvordan har utviklingen av investeringer og gjeld vært i Ski kommune de siste 5
årene?
a. Hvilke områder har vært prioritert gjennom investeringer, og er det noen
områder hvor det har vært uforholdsmessig over- eller underinvestering.
b. Hvordan er kommunens gjeldsutvikling de siste 5 årene, sett i forhold til
tidligere perioder og i forhold til sammenlignbare kommuner?
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c. Hvor stor andel av investeringsprosjekter er finansiert gjennom lånopptak?
d. Har det foreligget en langtidsplan for investeringer, og er denne fulgt opp?
2. Hvilke rutiner har kommunen for å føre kontroll med investeringsprosjekter?
a. Når varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av
kostnadsrammer og andre endringer i rammene for prosjektene?
b. På hvilken måte og i hvilket omfang er kommunen involvert i
prosjektstyringen underveis i investeringsprosjektene?
c. I hvilket omfang forekommer kostnadsoverskridelser i forhold til
kostnadsrammer som ble gitt av kommunen til investeringsprosjekter?
d. I hvilket omfang forekommer overskridelser av andre rammer, herunder
tidsrammer, som er satt for investeringsprosjekter av kommunen?
e. Hvordan finansieres kostnadsoverskridelser i investeringsprosjekter?
3. Hvilke rutiner har kommunen for gjeldsstyring, herunder internkontrollrutiner?
a. Er det utarbeidet regler for kommunens finansforvaltning i henhold til
kommunelovens bestemmelser?
b. Hvordan er kommunens gjeldsstyring organisert? Er det laget en plan for
kommunens gjeldsstyring, og er denne planen fulgt opp?
c. Foreligger budsjettvedtak for låneopptak?
d. Har kommunen rutiner for internkontroll når det gjelder refinansieringer og
lånopptakelse/gjeldsnedbetaling?
Vurdering:
I forslagene til mål og problemstillinger er følgende kategorier ivaretatt:
-

Regelverksetterlevelse
Måloppnåelse
Ressursbruk

Ved utarbeidelse av mål og problemstillinger er det sett hen til utførte
forvaltningsrevisjoner innenfor samme tema.
(https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret)
Avslutning
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli
justert i forhold til kontrollutvalgets behandling, før saken oversendes til
oppdragsansvarlig revisor for utarbeidelse av prosjektplan.

Ås, 07.03.19
Unni Westli
Rådgiver
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Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll KST sak 8-19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor,
Saksprotokoll KST sak 9-19 Rådmannens tilbakemelding - Revisjonsrapporten
Byutvikling i Ski kommune, Saksprotokoll KST sak 10-19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende brukere i Ski kommune,
Saksprotokoll KST sak 11-19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018, Protokoll Ski KU
220119, Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Ski kommune,
Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, Møteoversikt repskapsmøter IKSene
- våren 2019, Saksprotokoll FSK sak 8-19 Sykefravær 2018, Saksframlegg
Sykefravær 2018, Vedlegg Sykefravær 2018, Saksprotokoll FSK sak 9-19 Varsling
om kritikkverdige forhold, Saksframlegg Varsling om kritikkverdige forhold, Vedlegg
Sak i Formannskapet - Fullmakter til ordfører, Aktivitetsplan Ski KU pr 220119
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 03/19
RS 04/19
RS 05/19
RS 06/19

Forvaltningsrevisjonsrapport – Follo landbrukskontor,
Saksprotokoll KST-sak 08/19 (vedlagt)
Rådmannens tilbakemelding – Byutvikling,
Saksprotokoll KST-sak 09/19 (vedlagt)
Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressurskrevende bruker,
Saksprotokoll KST-sak 10/19 (vedlagt)
Kontrollutvalgets årsrapport 2018, Saksprotokoll KST-sak 11/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 05/19
OS 06/19
OS 07/19
OS 08/19
OS 09/19
OS 10/19
OS 11/19

Protokoll Ski KU 22.01.19 (vedlagt)
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Ski
kommune (vedlagt)
Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019 (vedlagt)
Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019 (vedlagt)
Sykefravær 2018, FSK sak 8/19 (vedlagt)
Varsling om kritikkverdige forhold, FSK sak 9/19 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 22.01.19 (vedlagt)

Ås, 07.03.19
Unni Westli /s./
Rådgiver

Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
8/19

18/6621-3

DATO
13.02.2019

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- FOLLO LANDSBRUKSKONTOR
Kommunestyrets behandling 13.02.2019:
Ronny Sigde (AP) fremmet følgende forslag:
«Stryke punkt 3.»
Votering:
Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 med begge underpunkter ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak pkt. 3 fikk 17 mot 24 stemmer og falt.
Kommunestyrets vedtak er:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp
følgende anbefalinger:
1. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
2. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.

Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
9/19

18/6208-4

DATO
13.02.2019

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING - REVISJONSRAPPORTEN BYUTVIKLING I SKI
KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 13.02.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Byutvikling i Ski kommune, datert 9.11.18, til orientering.

Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
10/19

19/502-3

DATO
13.02.2019

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- RESSURSKREVENDE BRUKERE I SKI KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 13.02.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de fremkommer i rapporten på s. 4, og
ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av
anbefalingene innen 6 måneder.

Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
11/19

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2018
Kommunestyrets behandling 13.02.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

19/503-3

DATO
13.02.2019

MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

22.01.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg
(SV), Karl M. Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Anne Marit Holene (Sp)
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall:
Svein Kamfjord (V). Det lyktes ikke å få innkalt vara.
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, rådmann
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon
Even Tveter, forvaltningsrevisor (under sakene 1/19 – 7/19)
Fra FIKS møtte:
Unni Westli, rådgiver
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Behandlingsrekkefølge: sak 7, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 8
Møtet ble lukket under behandling av sak 1/19, jfr. koml. § 31 nr. 2.
Leder ønsker ny rådgiver i FIKS velkommen. Det ble gjort en egenpresentasjon av
kontrollutvalgets medlemmer og øvrige møtende.
Møteprotokoll godkjent 28.01.2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun
Nestleder
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Ski KU-1/19
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Ny behandling
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet
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Ski KU-2/19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende brukere i Ski
kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik de fremkommer i rapporten
på s. 4, og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik de fremkommer i rapporten
på s. 4, og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
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Ski KU-3/19
Forvaltningsrevisjon Grunnskole - Mål og problemstillinger
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Alternativ 1
Grunnskole (omfatter både Tilpasset opplæring og Trivsel og kompetanse)
Alternativ 2
Tilpasset opplæring i grunnskolen
Alternativ 3
Trivsel og kompetanse i grunnskolen
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Leder innledet.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte.
Roar Thun fremmet følgende alternative forslag:
«Kontrollutvalget utsetter endelig bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Grunnskole i påvente av tilbakemelding i KU sak 1/19.»

Votering:
Forslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
Kontrollutvalget utsetter endelig bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Grunnskole i påvente av tilbakemelding i KU sak 1/19.
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Ski KU-4/19
Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning - Mål og
problemstillinger
Sekretariatets innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Leder innledet.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte.
Roar Thun fremmet følgende forslag:
1. Kontrollutvalget trekker bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Infrastrukturprosjekters belastning.
2. Kontrollutvalget bestiller følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:


Investeringer og gjeld

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.
Votering:
Forslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
1. Kontrollutvalget trekker bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Infrastrukturprosjekters belastning.
2. Kontrollutvalget bestiller følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:


Investeringer og gjeld

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.
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Ski KU-5/19
Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for
idrettsanlegg i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som
reises vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre
aktører/leietakere, herunder spesielt energikostnader for idrettsanlegg.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.
Roar Thun fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 2: «herunder spesielt energikostnader for idrettsanlegg» erstattes med
«herunder sammenligning mellom de ulike idrettsanleggene»
Roar Thun fremmet følgende tilleggsforslag:
«nytt punkt 3. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse for status for
arbeidet med samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune i
henhold til kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18.»

Kontrollutvalget forutsetter at sekretariatet gir en tilbakemelding til vedkommende
som har henvendt seg til kontrollutvalget med saken.
Votering:
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 med endringsforslag fra Roar Thun, ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Roar Thun om nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som
reises vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre
aktører/leietakere, herunder sammenligning mellom de ulike idrettsanleggene.
3. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse for status for arbeidet
med samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune i henhold til
kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18
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Ski KU-6/19
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Leder innledet.
Roar Thun bemerket at det manglet en beskrivelse av statuskodene i vedlegget over
behandlede saker 2018.
Sekretær kunne opplyse at dette ville blir rettet opp ved oversendelse av saken til
kommunestyret.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
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Ski KU-7/19
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo
kommune
Sekretariatets innstilling:
Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget:
Kontrollutvalget i Ski kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo
kommune med følgende innstilling:
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt
samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat
for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Leder viste til saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget:
Kontrollutvalget i Ski kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo
kommune med følgende innstilling:
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt
samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat
for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.
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Ski KU-8/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsak (RS):
RS 01/19

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune
– saksprotokoll K sak128/18
Sekretær viste til at det i løpet av 2019 må foretas utlysning av kjøp av
revisjonstjenester for Nordre Follo. Sekretær ser det som naturlig at dette blir
et diskusjonstema i fellesmøte med Oppegård kontrollutvalg 04.02.19.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt

Status FIKS
Roar Thun tok opp saken og etterspurte informasjon.
Sekretær orienterte.
Kjøp av sekretariatstjenester (i forbindelse med bemanningssituasjonen i FIKS i
2018, fikk kontrollsjef/daglig leder fullmakt fra styret i FIKS å kjøpe
sekretariatstjenester frem til ny rådgiver tiltrådte. For november/desember 2018 ble
det kjøpt sekretariatstjenester fra ROKUS IKS for utarbeidelse av mål og
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt som kontrollutvalgene har valgt for
2019.
Strategi fremover (formelle møter mellom de daglige lederne + styrelederne i FIKS,
ROKUS IKS og KUBIS vedrørende samarbeid/fusjon for å få dannet et større
sekretariatsselskap for Akershus og Buskerud i den nye Viken-regionen. En regner
med å kunne fremlegge en sak for kommunene i løpet av 2019.

Møtet hevet kl. 20:40.
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Vår dato

Din dato

Saksbehandler

Din referanse

Rune Berge
May Elisabeth Gjelstad
Telefon

15. februar 2019
800 80 000
skatteetaten.no
Org. nr:
974761076

Vår referanse
2019/5275764

992 25 682
945 30 706
Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Ski kommune
postmottak@ski.kommune.no

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Ski 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 Ski, Vestby, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

Antall årsverk 2016

22,7

22,0

22,9

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 Ski kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 4 302 625 657 og utestående restanser2 på
kr 150 325 829, herav berostilte krav på kr 35 024 893.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Ski 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

95,00

96,20

95,54

95,62

Forskuddstrekk 2017

100,00

99,97

99,96

99,96

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

98,80

98,33

98,96

99,30

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

100,00

99,97

100,00

99,96

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40

99,95

99,38

98,05

Arbeidsgiveravgift 2017

99,90

99,92

99,93

99,85

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.
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.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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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 Ski kommune
 Kontrollutvalget for Ski kommune
 Rådmann/administrasjonssjef for Ski kommune
 Riksrevisjonen
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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

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

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

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

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

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

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

Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Formannskapet

SAKNR.
8/19

18/3287-18

DATO
07.02.2019

SYKEFRAVÆR 2018
Formannskapets behandling 07.02.2019:
Ordfører Hanne Opdan (AP) fremmet følende tillegg til forslag til vedtak:
«Rådmannen bes rapportere månedlig til formannskapet status på arbeidet knyttet til rekruttering
og beholde kritisk kompetanse i Ski kommune.»
Votering:
Forslag til vedtak med ordfører tilleggsforslag be enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Saken tas til orientering
2. Rådmannen bes rapportere månedlig til formannskapet status på arbeidet knyttet til
rekruttering og beholde kritisk kompetanse i Ski kommune.

Saksframlegg

Saksbehandler: Øyvind Kramer

Arkivsak: 18/3287-16
Arknr.: 461

SYKEFRAVÆR 2018
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Ingress/hovedbudskap:
Målet om å redusere sykefraværet i Ski kommune er høyt prioritert av administrativ og politisk ledelse
samt tillitsvalgte. På bakgrunn av dette har HR med bakgrunn i forslag fra IA forum, utarbeidet konkret
plan for hvordan HR ønsker å følge opp virksomheter med mål om økt nærvær og forebygge sykefravær.
Sykefraværet hadde en positiv utvikling etter mars måned og endte på det laveste nivå de 3 siste årene,
andre år på rad.
Saksopplysninger:
Samlet sykefravær for 2018 endte på 8,1, mot 8,3 året før.
Virksomheter som har over 9% fravær skal etter et forberedende møte med HR gjennomføre MBU-møter
månedlig. Det er også laget en gjøremålsliste for hva som skal presenteres i MBU for å rette fokus på
årsaker og tiltak for å redusere virksomhetens sykefravær.

Gjennomførte tiltak i 2018 som antas å bidra til å redusere fraværet
Tiltak

Beskrivelse

Deltakere / mottakere

Arbeidsmiljødager

Hel/halvdagsmøte med helsefremmende
tema. Drevet delvis ekstern/intern
konsulent.
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse.
Hensikt: Skape internt drevet
forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø.
Alle ledere inviteres til HR-faglig frokost
med tema som delvis er ønsket av
lederne, og delvis satt av HR.

Alle ledere, tillitsvalgte og
verneombud

Godt/hyppig samarbeid mellom rådgiver
og virksomhetsleder basert på de
problemstillingene som virksomhetene
ønsker bistand på.
HR sender ut epost til virksomhetsledere
med råd og veiledning innenfor aktuelle
personalmessige tema 4-6 ganger årlig.
HR har dedikert ressurser til å sikre at
retningslinjer og rutiner i Kvalitetslosen er
oppdatert. Dette anses som et viktig
verktøy for alle ledere i Ski kommune.
HR inviteres med på samtaler med
ledere, spesielt knyttet til sykefravær,
eller fare for sykefravær. HR-rådgiveren
knytter HMS-rådgiver inn i de sakene
som går på overordnet HMS-utfordringer.
Status og forbedringsarbeid settes som
tema på flere virksomhetsmøter årlig.
Alle ledere har tilgang til rapporter i
Agresso, f. eks innen fravær i egen
virksomhet/avdeling.
Det er gjennomført
lederutviklingsprogram for alle ledere
med personalansvar. Programmet besto
av tre halve dager, samt nettverksmøter
ledet av HR mellom samlingene.
Temaene var:
1) Praktisk endringsledelse
2) Coachende lederskap
3) Ledelse av krevende
medarbeidere
HR tar ut detaljerte sykefraværsrapporter
som drøftes med aktuelle virksomheters
ledergruppe. Årsaker og tiltak vurderes
før dette drøftes videre i virksomhetenes
MBU.

Alle ledere med
personalansvar

Arbeidsmiljødugnad
Frokostmøte med
personalledere

Dedikert HR-rådgiver til
virksomhetene
Informasjonsbrev om
aktuelle, generelle
problemstillinger
Oppdaterte rutiner
(Kvalitetslosen)
Rådgivning i enkeltsaker

Tema på
virksomhetslederforum
Rapporter i Agresso
Lederutviklingsprogram

Bistand til virksomheter
med høyt sykefravær

Alle ansatte, alle ledere,
verneombud og tillitsvalgte
Alle ledere med
personalansvar

Virksomhetslederne
Alle ansatte

Alle ledere med
personalansvar (alle ansatte
kan benytte tilbudet)
Virksomhetslederne
Alle ledere med
personalansvar
Alle ledere med
personalansvar

Virksomhetenes ledergrupper

Vurdering:
Sykefraværsutviklingen har en positiv utvikling, og sykefraværet for 2018 er det laveste som er
registrert siden kommunen tok lønns/personalsystemet Agresso i bruk i 2014.
Økonomiske konsekvenser:
Det er vanskelig å sette en direkte økonomisk gevinst i det reduserte sykefraværet fra 2017 til
2018 (0,2 prosentpoeng). Men økt nærvær gir bedre tjenester til innbyggerne og mer stabile
arbeidsforhold for ansatte i Ski kommune.

Konklusjon:
Rådmannen er tilfreds med at sykefraværet for 2018 er det laveste som er rapportert siden
kommunen fikk nytt lønns/personaldatasystem i 2014. Dette er en fin utvikling som støtter videre
opp under det gode samarbeidet mellom verneombud, tillitsvalgte og rådmannens administrasjon.
Ski, 10.01.2019
Jane Short Aurlien
rådmann
Kjell Sæther
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
a) Diagrammer og tabeller vedr sykefraværsutvikling
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Sykefravær i 2018 fordelt på virksomheter i Ski kommune
Virksomhet Virksomhet
Januar Februar Mars April Mai
100
Rådmannen
4,2
5,5
6,3
5,1
6,0
101
Økonomi 10,4
9,3
9,0
6,4
2,1
102
Fellestjenester
8,7 13,9 17,5 11,9 11,4
103
IKT
9,1
4,1
7,6
1,6
2,7
105
HR
2,9
4,7
2,2
0,7
2,0
200
Pedagogisk virksomhet 15,9 14,8 10,3 10,9
8,6
210
Ski skole 16,6 11,3 10,3
5,7
5,7
211
Hebekk skole 1
7,7
7,3
9,5
5,2
3,7
212
Finstad skole 10,1
8,3
8,8
8,0
7,6
213
Langhus skole
9,4
9,2
7,9
5,3
4,1
214
Vevelstadåsen skole
8,6
8,7
3,9
2,3
4,3
215
Siggerud skole
7,6 11,6 12,5 12,4
8,6
216
Kråkstad og Skotbu skole
6,6
8,3
6,7
5,2
3,9
217
Bøleråsen skole
2,9
6,7
4,5
5,9
4,0
218
Ski ungdomsskole 12,3 11,5
7,7
7,3
7,4
219
Haugjordet ungdomsskole
5,3 10,8
6,3
3,8
5,5
291 Follo barne- og ungdomsskole 19,5 14,1 10,2 11,8
7,9
300
Kommunale barnehager 13,4 11,8 10,5
8,8
8,1
401
Finstadtunet
8,7
6,8
6,5
6,4
6,7
402 Langhus bo- og servicesenter 16,9 15,6 14,2 13,4 14,9
Solborg bo- og
403
aktiviseringssenter
9,0 11,2
7,3
7,0
7,7
411
Kråkstadtunet 16,9 19,8 18,6 15,9 14,3
412
Botjenester 12,1 10,1
9,2 10,4
9,0
421
Hjemmetjenesten 15,0 12,4 13,9 11,8 12,2
422
Miljøarbeidertjenesten 13,5 15,8 13,8 10,7
9,1
431
Dagsenter
8,4 10,7
6,4
4,9
7,3
442
NAV 12,7
8,5
7,2 10,7
6,9
450
Koordinerende tjenester
451
Samhandlingsenheten 10,9
9,1
7,5
6,2
5,0
460
Familiens hus 10,7 10,1 10,3 10,7
6,3
461
Follo barnevernvakt
5,2 11,1
5,9 14,8 12,9
602
Plan/bygg/geodata
9,2 10,2
9,8
3,8
4,8
603
Eiendom 10,4 10,7
6,5
5,4
6,5
605
Kommunalteknikk
9,4 11,6
8,5
8,1
8,4
Kultur og fritid
611
2,5
1,5
2,5
1,4
1,3
SUM 11,0 10,6 9,1
8,0
7,3

Juni
5,8
6,9
7,1
0,0
1,3
8,1
3,2
5,0
6,7
3,2
4,3
9,9
3,3
5,5
3,0
4,4
7,2
8,2
6,8
17,1

Juli August September Oktober
2,5
0,1
4,6
3,6
0,4
7,0
3,8
9,0
2,6
7,2
10,0
12,0
0,0
2,7
1,5
3,1
0,3
1,5
0,7
2,8
3,9
5,6
6,7
7,9
1,7
3,5
9,4
9,4
0,4
1,9
6,6
5,4
5,6
5,9
9,9
8,4
0,0
9,4
7,7
4,1
0,0
1,6
2,3
8,6
3,0
5,1
9,7
8,4
0,9
4,1
1,4
3,3
2,5
4,9
6,9
6,6
0,0
2,7
8,2
9,4
1,6
3,2
7,9
6,7
3,7
5,4
6,7
13,4
3,9
6,3
9,1
8,2
6,5
7,8
7,4
9,6
15,2 16,6
14,2
14,3

7,7
9,6
10,1
11,0
9,5
12,5
4,8

7,0
2,1
7,1
5,0
5,7
5,4
6,5
1,0
1,2
2,5
0,0
1,3
2,0
9,9
1,0
4,0

5,6
6,8
0,2
6,8
5,0
9,8
2,2
7,2

8,4
5,4
8,1
7,6
10,5
10,2
11,3
3,9
3,0
5,7
0,0
4,4
5,9
8,2
0,9
6,2

9,1
5,9
8,8
11,0
12,5
16,6
10,0
6,8
5,2
4,9
0,0
5,4
8,8
12,6
0,2
8,1

8,4
5,5
8,6
11,3
10,9
11,4
10,3
4,1
5,5
5,2
4,3
3,5
9,3
10,8
2,4
8,2

November Desember Snitt hele 2018 Snitt hele 2017 Snitt hele 2016
4,3
2,2
6,4
3,6
2,7
6,8
1,1
6,1
7,2
3,5
5,8
3,2
9,2
5,1
9,2
3,0
1,3
3,3
1,8
6,3
3,5
5,7
2,7
2,7
3,2
7,1
6,6
9,1
8,1
9,8
7,9
9,0
9,0
11,3
8,4
8,0
5,3
5,7
8,2
7,5
6,5
6,0
7,7
8,7
7,7
2,5
1,4
6,1
4,7
4,9
7,3
9,0
5,0
5,7
6,8
8,1
3,0
8,7
9,1
6,1
3,4
0,8
3,8
7,6
4,6
3,8
2,0
4,9
3,6
6,6
7,4
5,6
7,5
9,3
4,3
4,3
6,0
5,3
6,1
6,5
7,4
5,1
11,2
11,9
15,0
5,7
6,2
8,9
8,5
10,6
6,2
9,8
7,6
10,6
9,6
14,4
9,4
15,1
14,6
14,0
8,1
16,6
9,2
6,9
8,4
9,1
11,0
1,9
7,3
6,4
7,8
4,8
6,6
8,2
1,7
6,9

7,4
15,6
6,2
7,4
7,4
7,7
6,9
3,9
1,0
4,6
0,9
5,8
3,3
2,3
0,9
5,7

8,3

8,8

12,4
9,2
11,0
11,0
9,8
8,9
5,0
5,9
7,5
5,8
5,7
7,3
9,5
3,3
8,1

17,5
11,4
12,1
10,3
8,3
8,2

11,9
13,6
10,5
10,8
10,4
6,7
12,7

4,9
9,2
0,3
4,2
7,7
8,4
4
8,3

7,1
10,8
0,5
1,3
11,0
8,2
1,9
8,8

Gjennomførte tiltak i 2018 som antas å bidra til å redusere fraværet
Tiltak

Beskrivelse

Deltakere / mottakere

Arbeidsmiljødager

Hel/halvdagsmøte med helsefremmende
tema. Drevet delvis ekstern/intern
konsulent.
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse.
Hensikt: Skape internt drevet
forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø.
Alle ledere inviteres til HR-faglig frokost
med tema som delvis er ønsket av
lederne, og delvis satt av HR.

Alle ledere, tillitsvalgte og
verneombud

Godt/hyppig samarbeid mellom rådgiver
og virksomhetsleder basert på de
problemstillingene som virksomhetene
ønsker bistand på.
HR sender ut epost til virksomhetsledere
med råd og veiledning innenfor aktuelle
personalmessige tema 4-6 ganger årlig.
HR har dedikert ressurser til å sikre at
retningslinjer og rutiner i Kvalitetslosen
er oppdatert. Dette anses som et viktig
verktøy for alle ledere i Ski kommune.
HR inviteres med på samtaler med
ledere, spesielt knyttet til sykefravær,
eller fare for sykefravær. HR-rådgiveren

Alle ledere med
personalansvar

Arbeidsmiljødugnad
Frokostmøte med
personalledere

Dedikert HR-rådgiver til
virksomhetene
Informasjonsbrev om
aktuelle, generelle
problemstillinger
Oppdaterte rutiner
(Kvalitetslosen)
Rådgivning i enkeltsaker

Alle ansatte, alle ledere,
verneombud og tillitsvalgte
Alle ledere med
personalansvar

Virksomhetslederne
Alle ansatte

Alle ledere med
personalansvar (alle ansatte
kan benytte tilbudet)

Tema på
virksomhetslederforum
Rapporter i Agresso
Lederutviklingsprogram

Bistand til virksomheter
med høyt sykefravær

knytter HMS-rådgiver inn i de sakene
som går på overordnet HMSutfordringer.
Status og forbedringsarbeid settes som
tema på flere virksomhetsmøter årlig.
Alle ledere har tilgang til rapporter i
Agresso, f. eks innen fravær i egen
virksomhet/avdeling.
Det er gjennomført
lederutviklingsprogram for alle ledere
med personalansvar. Programmet besto
av tre halve dager, samt nettverksmøter
ledet av HR mellom samlingene.
Temaene var:
1) Praktisk endringsledelse
2) Coachende lederskap
3) Ledelse av krevende
medarbeidere
HR tar ut detaljerte sykefraværsrapporter
som drøftes med aktuelle virksomheters
ledergruppe. Årsaker og tiltak vurderes
før dette drøftes videre i virksomhetenes
MBU.

Virksomhetslederne
Alle ledere med
personalansvar
Alle ledere med
personalansvar

Virksomhetenes
ledergrupper

Saksprotokoll
Arkivsak:

18/5211-6

Personlige forholdOffl. § 13,
Fvl. § 13, 1. ledd
UTVALG:
Formannskapet

SAKNR.
9/19

DATO
07.02.2019

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Formannskapets behandling 07.02.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådmann bes følge opp i organisasjonen i tråd med de anbefalinger som er gitt av eksternt
varslingssekretariat.

Saksframlegg

Saksbehandler: Hanne Opdan

Arkivsak: 18/5211-5
Arknr.: 407

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådmann bes følge opp i organisasjonen i tråd med de anbefalinger som er gitt av eksternt
varslingssekretariat.

Ingress/hovedbudskap:
Ordfører mottok 12. september 2018 et varsel om kritikkverdige forhold. På bakgrunn av varselets
innhold, hvor rådmannen var blant de innvarslede, ble administrasjonen vurdert inhabil.
Etter Ski kommunes prosedyre «Varsel av kritikk verdige forhold-adm. prosedyre» er ordfører da
varslingsinstitutt.
Undersøkelsen har konkludert med at det ikke er funnet bevismessig grunnlag for å konstatere at
rådmannen har opptrådt på en kritikkverdig måte.
Ordfører slutter seg til dette.
Saksopplysninger/vurdering:
Ordfører mottok 12. september 2018 et varsel om kritikkverdige forhold. På bakgrunn av varselets
innhold, hvor rådmannen var blant de innvarslede, ble administrasjonen vurdert inhabil.
Etter Ski kommunes prosedyre «Varsel av kritikk verdige forhold-adm. Prosedyre» er ordfører da
varslingsinstitutt.
Etter en gjennomgang av varslet fant ordfører det nødvendig å benytte seg av eksternt
varslingsinstitutt. Dette for å ivareta forsvarlig behandling av varslerne, de innvarslede og
innholdet i varselet.
Ordfører satte opp en sak til formannskapet for å få de nødvendige fullmakter til å etablere
eksternt varslingssekretariat.
I formannskapssak 73/18 fikk ordfører delegert myndighet til å inngå avtaler om nødvendig
ekstern bistand knyttet til varselet.
Formannskapet vedtok i samme sak at ordfører samrår seg med forhandlingsutvalget om det
videre arbeidet med mandat og/avtaleinngåelser for ekstern bistand knyttet til varselet.
Forhandlingsutvalget støttet ordførers vurdering av behov for eksternt varslingsinstitutt.
Med hjemmel i fullmakten og etter samråd med forhandlingsutvalget, ble det gjennomført
anbudskonkurranse/minikonkurranse hos eksterne. Etter konkurransen ble Kluge Advokatfirma
AS (Kluge) valgt som eksternt varslingssekretariat.

Det eksterne varslingssekretariatet (Kluge) har gjennomført en faktaundersøkelse i tråd med
anbefalingene for slike undersøkelser. Også Arbeidstilsynet har uttalt at faktaundersøkelser i tråd
med utviklet metodikk kan være en egnet metode for å undersøke varsler.
Varslingssekretariatet (Kluge) har gjennomgått varselet. De har også gjennomført intervjuer med
varslerne, de innvarslede og andre de har funnet det naturlig å intervjue for å innhente fakta.
Varslingssekretariatet (Kluge) har etter ordførers vurdering utarbeidet en svært grundig og godt
gjennomarbeidet rapport.
Det fremgår av varslingssekretariatets (Kluge) rapport at det er lite konkret å kritisere de
innvarslede for.
Undersøkelsen har konkludert med at det ikke er funnet bevismessig grunnlag for å konstatere at
rådmannen har opptrådt på en kritikkverdig måte.
Ordfører slutter seg til dette.
Ordfører er varslingsinstitutt når rådmannen er inhabil. Når det ikke er grunnlag for å rette kritikk
mot rådmannen, er det naturlig og i tråd med kommunens varslingsrutiner, at rådmannen følger
opp det videre arbeidet.
Ordfører har merket seg at det i rapporten fra varslingssekretariatet framkommer anbefalinger for
det videre arbeidet.
Ordfører anerkjenner at det blir en krevende prosess å gjenskape tilliten, men er trygg på at
rådmannen vil forholde seg til rådene i rapporten, og ordfører har full tillit til rådmann Jane Short
Aurlien.
Økonomiske konsekvenser:
Det er pr 31.12.2018 påløpt utgifter på kr 822 939,13 som i kommunens regnskap er synliggjort
under konteringsstrengen for «Kommunestyre/formannskap» under virksomhet Fellestjenester.
Utgiftene er knyttet til juridisk bistand og leie av møtelokaler. Det må påregnes at avslutningen av
arbeidet gjør at det vil påløpe ytterligere utgifter også budsjettåret 2019.
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling.
Konklusjon:
Undersøkelsen har konkludert med at det ikke er funnet bevismessig grunnlag for å konstatere at
rådmannen har opptrådt på en kritikkverdig måte.
Ordfører slutter seg til dette.
Ski, 04.02.2019
Hanne Opdan
ordfører
Vedlegg som følger saken:
a) Formannskapets sak 73/18

KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN

A jour pr 22.01.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

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

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Fellesmøter med Oppegård KU
4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

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

Frist

Ansvar

Status

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.01.19
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

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

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Under planlegging

FIKS

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

FIKS

Avsluttet

Gjennomført

Gjennomført

Nr.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Beskrivelse
Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019)
2. Tertialrapport (mai-aug 2019)
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18(perioden 01.05.18- 31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18- 30.04.19)
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2018
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
1. Integrering av flyktninger

Frist

Ansvar

15.04

Rådmann
FDR
FIKS

Mai
Sep

Rådmann
Rådmann

Status

Avsluttet

FDR
FDR
FDR
FDR

KU 4.9.18
KU 27.11.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 09.11.16

2018

FDR

KST 26.9.18

2. Ressurskrevende brukere

2018

FDR

3. Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
4. EMPO AS

2018
2018

FDR
FDR

5. Organisasjonskultur m.m.

2019

FDR

KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger
KU 22.1.18 – Prosjektplan
KU 4.9.18 – FR rapport
KU 28.11.17 - Mål og problemstillinger
KU 19.3.18 – Prosjektplan
KU 22.1.19 – FR rapport
KU 27.11.18 - FR rapport
KU 28.11.17 - Tema
KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 11.6.18 - Prosjektplan
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger
KU 16.10.18 - Prosjektplan

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole

Nov 2018

FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Utsatt
2

Nr.

14.

Beskrivelse

17.

Status

Avsluttet

FIKS

Investeringer og gjeld
Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap

FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Avlyst
KU 22.1.19 - Tema

28.4.16
2.6.16 og
2.12.16
7.3.17
12.4.17

Rådmann
Rådmann

KU 20.03.17
KU 13.12.16

KST 15.05.17
KST 18.1.17

Rådmann
Rådmann

KST 14.2.18
KST 29.3.17
KST 30.5.18

15.8.17
15.5.18
28.2.19
13.6.18
31.12.18
31.12.18

Rådmann
Rådmann

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

Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 27.11.18

September

FDR/FIKS

KU 4.9.18

KST 12.12.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 12.10.16

Våren 2017

Rådmann

2017

Rådmann

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 16.10.18 - Orienteringssak
KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 27.11.18
KU 22.1.19

Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)

16.

Ansvar

Infrastrukturprosjekters belastning

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

15.

Frist

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

Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Bekymringsmeldinger om skole i Ski (U.OFF.)

KST 27.9.17
KST 29.8.18
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