Kontrollutvalget i
Ski kommune

MØTEINNKALLING
Møte nr.:
Dato:
Sted:

3/19
30.04.2019 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 14/19
PS 15/19
PS 16/19
PS 17/19
PS 18/19

Ski kommune - Årsmelding 2018
Ski kommune - Årsregnskap 2018
Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS
Høring- Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Referat og orienteringer
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Ås, 24.04.2019
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
Saker til behandling
14/19 Ski kommune - Årsmelding 2018

3

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018

7

16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS

115

17/19 Høring- Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

147

18/19 Referat og orienteringer

Eventuelt

150

14/19 Ski kommune - Årsmelding 2018 - 19/00052-1 Ski kommune - Årsmelding 2018 : Ski kommune - Årsmelding 2018

KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 14/19

Ski kommune - Årsmelding 2018

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00052-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2018 til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Mangfold og likestilling
Det ble i 2018 gjennomført en evaluering av Strategi- og handlingsplan for mangfold
og likestilling. Evalueringen viste at de fleste av tiltakene i planen har blitt fulgt opp,
men at kommunen må ha et mer kontinuerlig fokus på dette arbeidet, samt mer
opplæring for flere ledernivåer. Strategi- og handlingsplan for mangfold og likestilling
ble forlenget ut 2019 med noen mindre endringer.
Rekruttering
Totalt 392 personer ble rekruttert i 2018. Av disse var 77 prosent kvinner og 23
prosent menn. Gjennomsnittsalderen på de nytilsatte i 2018 var 35 år, mens
gjennomsnittsalderen for alle fast ansatte i Ski kommune var 45 år per 31.12.2018.
Utdanning
Gjennom stipendordningen fikk 19 medarbeidere, av totalt 24 søkere, innvilget
søknad om sentrale stipendmidler våren 2018. Av innvilgede stipender ble 18 tildelt
kvinner og ett tildelt menn. Flere av de som fikk avslag hadde for lav stilling (under 50
prosent) til å fylle kriteriene for stipend.
Kommunen har opprettet en lønnskompensasjonsordning for grunnutdanning på
deltid, hvor ansatte kan søke om å få kompensert en del av sin lønn under studier.
Det er totalt åtte plasser i ordningen og ved utgangen av 2018 var seks av dem
kvinner og to var menn.
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.4 gjennomfører kommunen årlige
kompetanseforhandlinger. I 2018 fikk 48 arbeidstakere, av totalt 61 søkere, innvilget
kompetansetillegg på bakgrunn av fullført etter- eller videreutdanning, hvorav 39 var
kvinner og ni var menn.

14/19 Ski kommune - Årsmelding 2018 - 19/00052-1 Ski kommune - Årsmelding 2018 : Ski kommune - Årsmelding 2018

Kjønnsfordeling
Kvinner utgjør fortsatt den største andelen ansatte i Ski kommune, med 78,8 prosent
av totalt 2 463 fast ansatte.
Fordelingen i rådmannsgruppa var i 2018 tre kvinner og to menn. Andel kvinner og
menn av virksomhetslederne utgjorde henholdsvis 61 og 39 prosent kvinner (20
pers.) og menn (13 pers.)
Deltidsstillinger
Ved utgangen av 2018 var det 886 fast ansatte i redusert stilling i Ski kommune, noe
som tilsvarer 36 prosent av alle ansatte. Det er en liten nedgang av antall ansatte i
deltidsstilling fra 2017.
Statistikk viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse i pleie- og omsorgssektoren økte
fra 67,9 prosent i desember 2017 til 70,7 prosent i desember 2018 for fast ansatte.
Sykefravær
Sykefraværsprosenten for 2018 i Ski kommune var 8,1 prosent. Det er det laveste
sykefraværnivået som er målt siden 2014.
Virksomheter som har over 9 prosent fravær skal etter et forberedende møte med
virksomhet HR gjennomføre møter i det lokale Medbestemmelsesutvalget (MBU)
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.
Omplassering
I 2018 ble 12 personer omplassert til nye stillinger (fast eller vikariat) i Ski kommune
av helsemessige årsaker. I tillegg har én person som har hatt status som
omplasseringskandidat i 2018, gått tilbake til sin opprinnelige stilling.
Etikk og verdier i virksomhetene
I den årlige HKI-undersøkelsen (medarbeiderundersøkelse) er et av punktene som
skal besvares hvorvidt Ski kommunes verdier preger arbeidet virksomheten utfører.
Resultatene fra 2018 viser at de aller fleste ansatte mener at verdiene preger
arbeidet som utføres i kommunen. Snittet av svarene er i 2018 på 3,8 av 5 mulige.
Dette tilsvarer snittet i 2016, men viser en svak negativ utvikling fra 2017 hvor snittet
var på 3,9.
I 2018 har virksomhetene jobbet aktivt med etikk og etterlevelse av egne valgte
verdier. Nedenfor er det gitt konkrete eksempler på noen virksomheters arbeid med
dette.
Universell utforming (UU)
Universell utforming (UU) er et viktig samfunnsovergripende tema. I 2018 har
kommunen hatt fokus på universell utforming inn i plansaker, byggesaksbehandling,
tilsyn og kommunens egne byggeprosjekt.
Det er opprettet en egen Ressursgruppe for universell utforming. Gruppen brukes
aktivt for å gi råd og anbefalinger til valgte løsninger i både nybygg- og
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rehabiliteringsprosjekter. Ressursgruppens leder er utpekt som KS-ambassadør for
universell utforming.
Kvalitet og internkontroll
For 2018 ble det totalt meldt inn 2 535 hendelser, registrert i kommunens
kvalitetssystem som 2 927 avvik. Hendelsene fordeler seg på hovedkategoriene:
• HMS/ansatt, 915 avvik
• Organisasjon/internt, 330 avvik
• Tjeneste/bruker, 1 682 avvik
Det har i 2018 ikke vært økning i antall HMS-avvik innen kategorien Vold og trusler
sammenlignet med foregående år. Antallet avvik på 374 i denne kategorien sier
likevel noe om arbeidsdagen og arbeidsmiljøet til de ansatte i Ski kommune.
Varsling
Det var to varslingssaker i Ski kommune i 2018. Den ene konkluderte med at det var
grunn til å fastslå at det var kritikkverdige forhold, og reaksjon ble gitt. I den andre
saken ble det ikke funnet kritikkverdige forhold.
Brukerundersøkelser
Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2018 for å frigjøre tid til
prosjektarbeid i forbindelse med Nordre Follo kommune. Sentrale undersøkelser for
skole ble gjennomført som normalt.
Sekretariatets vurdering:
Befolkning
I årsberetningen for 2018 savner sekretariatet opplysninger om befolkningsutvikling i
Ski kommune i løpet av 2018. Dette er opplysninger som var med i årsberetningen
(ikke pliktig del kapittel 7) for 2016. I denne sammenheng savner sekretariatet også
en generell oppsummering av kommunens tiltak for å møte denne utviklingen
gjennom sin tjenesteproduksjon i 2018.
Politisk virksomhet / politiske vedtak
I årsberetningen for 2018 savner sekretariatet opplysninger om politisk virksomhet i
Ski kommune. Dette er opplysninger som var med i årsberetningen (ikke pliktig del
kapittel 8) for 2016.
I denne sammenheng savner sekretariatet en status for politiske vedtak i Ski
kommunes politiske organ i 2018.
Status for saken kan som hovedregel variere mellom for eksempel følgende
kategorier: 1) effektuert, 2) videresendt til annet politisk utvalg (formannskap eller
kommunestyre), 3) offentlig ettersyn, 4) tilbakesendt til rådmann, 5) utsatt, 6) ny
behandling eller 7) under oppfølging.
Nedenfor følger en møte- og saksstatistikk for 2016, 2017 og 2018 for sentrale
politiske utvalg i Ski kommune.
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Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Partssammensatt utvalg
Kommuneplanutvalget
Plan- og byggesaksutvalget
Eiendomsutvalget
Utvalg for omsorg og helse
Utvalg for teknikk og miljø
Utvalg for oppvekst og kultur

2018
Antall
Antall
møter
saker
11
133
10
94
6
35
4
4
9
49
8
28
7
28
8
53
8
60

2017
Antall
Antall
møter
saker
10
180
12
126
7
41
7
9
9
52
7
29
8
51
9
55
8
64

2016
Antall
Antall
møter
saker
12
206
12
137
9
38
6
13
10
37
9
34
9
48
9
54
9
66

Oversikten omfatter kun ordinære saker. Referatsaker (RS), orienteringssaker (OS)
eller forespørsler (FO) er ikke tatt med i opplistingen.
Sekretariatet har ikke gjennomgått status for den enkelte sak.
Avslutning:
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget og orientere i
saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer
Ås, 24.04.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Ski kommune - Årsregnskap 2018

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00051-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 30.04.19 i sak xx/19 behandlet Ski kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen datert 23.04.19 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon
om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2018 viser et
regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0 kroner, mens netto driftsresultat er positivt
med 22,9 mill. kroner.
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er
spesielt innenfor Økonomi, Fellestjenester, Pedagogisk virksomhet, Siggerud
skole og Samhandlingsenheten at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett.
Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 23.4.2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2018.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Revisjonsberetning 2018 Ski kommune, Ski kommunne - Årsberetning 2018
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre med kopi til Ski formannskap
SAKSUTREDNING:
Hjemmel:
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven, koml) § 77 nr. 4, 1. punktum:
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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:
Driftsinntekter
Ski kommune hadde i 2018 frie inntekter på om lag 1 695,1 mill. kroner. Av dette
utgjorde skatteinntekter 999,5 mill. kroner, rammetilskuddet 691 mill. kroner, mens
andre generelle statstilskudd utgjorde 4,6 mill. kroner.
Ski oppnådde en skatteinngang på 4,3 prosent høyere i 2018 enn i 2017. Kommunen
budsjetterte med en økning på 5,8 prosent fra endelig skatteinngang i regnskap
2017. Skatteinngangen ga således mindreinntekter på 17,7 mill. kroner.
Andre generelle statstilskudd ble om lag 1,1 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Tilskuddene gjelder i hovedsak kompensasjonstilskudd knyttet til omsorgsboliger og
sykehjem, samt rentekompensasjon for skolebygg.
Driftsutgifter
Sammenlignet med regulert budsjett viser regnskapet at de fordelte midlene til drift
endte på et merforbruk på 32,2 mill. kroner i sum for tjenestene. Det tilsvarer 2,1
prosent av driftsbudsjettet.
Samlet netto merforbruk for kommunen utgjøres av et merforbruk knyttet til
virksomhetenes drift på 37,7 mill. kroner samt et mindreforbruk på de
virksomhetsovergripende områdene på 6 mill. kroner. Kirkeformål avsluttet 2018 med
et merforbruk på 0,4 mill. kroner.
Driftsresultat
Netto driftsresultat endte positivt på 22,9 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent av
driftsinntektene. Resultatgraden er nøyaktig den samme som for 2017, men svakere
enn resultatet for 2016 som endte positivt på 1,8 prosent.
Avsetninger
Per 31.12.2018 har Ski kommune 205,1 mill. kroner i ubundne driftsfond samt 101
mill. kroner i bundne driftsfond. Av sistnevnte utgjør selvkostfondene om lag 31,1
mill. kroner.
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Investeringer
Investeringsregnskapet 2018 ble avsluttet i balanse, med full finansiering.
Investeringsprosjektenes fremdrift har vært noe lavere enn forventet, men høyere
enn forrige år. Det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for om lag 632 mill.
kroner brutto.
Gjeld
I 2018 var Ski kommunes samlede gjeld på 6 536,6 mill. kroner, en gjeldsøkning på
3,5 prosent fra 2017. Ski sin høye gjeldsvekst skyldes at kommunen har foretatt store
investeringer og oppgraderinger i 2018 for blant annet å møte forventet
befolkningsvekst.
Langsiktig gjeld i Ski kommune, eksklusive pensjonsforpliktelser, utgjorde 3 615,9
mill. kroner. Fra 2017 til 2018 er dette en økning på om lag 4,1 prosent, og tilsvarer
143,9 mill. kroner.
Egenkapital
Kommunens egenkapital økte med 272,4 mill. kroner fra 2017 til 2018, som tilsvarer
18 prosents økning. Egenkapitalen på 1 784,7 mill. kroner utgjør 21,5 prosent av
kommunens totale eiendeler, en økning fra 19,3 prosent i 2017.
Uavhengig revisors beretning:
Follo Distriktsrevisjon IKS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 23.04.19.
Avslutning:
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og
orientere om årsregnskapet eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i
kontrollutvalgets møte og orientere om revisjonsberetningen samt kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 24.04.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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ÅRSBERETNING
2018
… på sporet til
fremtiden …

SKI KOMMUNE
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Bilder:
Bilder ved administrasjonen i Ski kommune

Trykk:
Ski kommune, Hustrykkeriet
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Forord
Til tjeneste.
I Ski kommune er det høy aktivitet hver dag, hele året. Jeg ønsker å
takke alle våre 2200 ansatte for den flotte innsatsen som gjøres for
kommunens innbyggere.
2018 har vært et aktivt år for Ski kommune, både politisk og
administrativt. I kommunestyret har vi behandlet 133 saker. Barnehage,
skole, pleie og omsorg, kultur, vann og avløp, barnevern og byutvikling, idrettsanlegg og mye
mer, viktige saker til det beste for kommunens innbyggere.
Vi har fokus på byutvikling, klima og miljø og har ambisiøse mål for Ski kommune. Et viktig verktøy for
og lykkes med dette er funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum. Planen
foreslår store endringer i våre byrom. En rekke tiltak må skje i samarbeid mellom kommunen og
eiendomsutviklere og regionale og statlige myndigheter som skal være med og utvikle Ski. Arbeidet
med strategi for utbyggingsavtaler er startet opp i Ski by.
Kommunereformen var en viktig sak i 2018. Ski kommune jobber tett med Oppegård kommune om å
bygge Nordre Follo kommune. Vi opplever stort engasjement blant folkevalgte og ansatte som bidrar
med sin kompetanse i arbeidet. I 2018 er det gjort et stort arbeid med å gå gjennom interkommunale
samarbeid. Vi skal sikre gode tjenester til innbyggerne. Ski kommune har varslet uttreden av en rekke
selskaper fra 1.1.2020 som følge av sammenslåingen med Oppegård.
Jeg har stor tro på at Nordre Follo blir en kommune med gode tjenester for innbyggerne, der de bor,
og at kommunen markerer seg som en sterk aktør i samfunnsutviklingen i Osloregionen og i Norge. Vi
har fokus på å gjøre Ski kommune til et trygt og godt sted å bo og leve. Godkjenning som Trygt
lokalsamfunn, både nasjonalt og internasjonalt, bidrar til god struktur og kraft i arbeidet. Vedtatte
satsingsområder for 2018 og 2019 er tiltak mot vold i nære relasjoner, samordning av lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), trafikksikkerhet, universell utforming og
helsekonsekvensvurderinger.
Vi ønsker å løfte oppvekstsektoren gjennom å styrke bemanningen i barnehager og skoler. Vi bygger
og utvider skolebygg og ruster oss for en fremtid med enda flere barnefamilier i kommunen. En
historisk begivenhet fant sted i Ski kommune da leder og nestleder i Barne- og ungdomsrådet (BU)
fikk rett til å møte og tale i kommunestyremøter. Dette gjelder møter som innehar saker som
omhandler barn og unge eller som har vært på høring i BU. Dette var et viktig skritt for å nå et
politisk mål om at barn og unge skal ha påvirkningskraft.
Ski kommune skal være en god kommune, både for de som jobber her, og for våre innbyggere som
lever her. I 2018 styrket vi arbeidet og jeg ser frem til å følge opp arbeidet videre.
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Innledning
Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og
aktiviteter for å bedømme kommunens økonomiske stilling og
resultatet av virksomheten. Resultatene og aktiviteten må ses i
forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplanen, samt i
budsjett og handlingsplanen.
Årsberetningen avleveres i henhold til krav i Kommunelovens § 48 nr.
5.
I løpet av 2018 har arbeidet med å forberede etableringen av Nordre Follo fra 1.1.2020 kommet godt
av gårde. Å etablere en ny kommune er et omfattende arbeid, hvor alle tidligere vedtak må erstattes
av nye, for at Nordre Follo skal kunne tilby morgendagens tjenester. Kommunene vil måtte prioritere
ressursbruken spesielt stramt i denne perioden. Ved å tilpasse arbeidsformer og omfang av
leveranser utover det forsvarlige fristilles tid som prioriteres til arbeid med Nordre Follo.
Trenden med redusert arbeidsinnvandring, gjør at det nasjonalt er svakere vekst i befolkningstall enn
de siste årene. Befolkningstallet i Ski var 30 843 ved utgangen av 2018. Kommunen hadde derved en
reduksjon i befolkningstallet på 37, som tilsvarer en nedgang på 0,1 prosent. Den kraftige
befolkningsveksten, som tidligere prognoser har spådd vil komme i god tid før etablering av
dobbeltspor fra Oslo, lar vente på seg.
Ny overføringsledning for kommunens avløp, som er en av flere viktige premisser for vekst, forventes
åpnet i 2021.
Investeringene som skal gjøre Ski sentrum klar for fortetting er i gang; ny barnehage i Eikeliveien
åpnet i 2018 og Hebekk skole har god kapasitet. For å legge til rette for økt vekst er det nødvendig å
sikre ytterligere kapasitet i den kommunale bygningsmassen, og det planlegges med ytterligere
kapasitetsøkninger i kommunale formålsbygg i årene fremover. De siste årenes tilpasninger i
økonomiplanen, for både kommunens drift og investeringer, viser at det er nødvendig å holde et
skarpt fokus på å sikre en balansert fremdrift med økt kapasitetsutnyttelse.
I 2018 er de ledige lokale ved Ski sykehus tatt i bruk. Det har bidratt til å samle flere helse- og
velferdstjenester på ett sted. Overføring av tjenester til lokalene i Ski sykehus er en sentral faktor
med tanke på å samle kommuneadministrasjonen for Nordre Follo i Ski rådhus. Tilpasningsarbeider i
Ski rådhus tok til i 2018 og ledes av program Nordre Follo, men det er kommunen selv som
gjennomfører arbeidet i egen bygningsmasse. Lokalene utformes med en blanding av tradisjonelle
kontorer og kontorlandskap, slik at det oppnås en betydelig arealeffektivisering.
Kommunen har over flere år hatt fokus på kontinuerlig effektiviserings- og omstillingsarbeid, og
kravet til omstilling i virksomhetenes drift har vært stort også i 2018. Omstillingsarbeidet er svært
krevende, men kommunen har lykkes i å holde regnskapsmessig balanse. Det ble gjort
budsjettmessige tilpasninger gjennom året, som har hadde til hensikt å styrke kontrollen med
overordnet balanse i økonomien. Der det i 2018 har vært mulig å fristille budsjettmidler, ble de i
hovedsak omprioritert til å styrke disposisjonsfond, og samlet lykkes kommunen med å opprettholde
handlingsfriheten.
Ved innføring av samhandlingsreformen i 2014 fikk kommunen tidligere ansvar for pasienter som har
vært til behandling ved sykehus. Trenden med at disse utskrivningsklare pasientene innebærer mer
7

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

ressurskrevende oppfølging i kommunen, forsterkes stadig. Dette førte til merforbruk innen
velferdsområdet. Dette gjorde at det særlig innen hjemmetjenesten ble tatt grep for å omstille
ressursbruken. Det tar tid å realisere gevinstene ved slikt arbeid, men det er gledelig å se at hardt
omstillingsarbeid i tjenesten gav synlig effekter mot slutten av året. Kommunen har ikke etablert
egne tilbud for rus og psykiatri, og det har derfor også i 2018 vært nødvendig å kjøpe plasser i et
større omfang enn budsjettert. At det likevel ble oppnådd balanse i regnskapet, og en moderat
styrking av disposisjonsfond, skyldes i hovedsak høyere totale skatte- og rammeoverføringer enn
opprinnelig forutsatt, og en forskyvning i planlagte rente- og avdragsøkninger.
Netto driftsresultat, som er et uttrykk for driftsoverskudd som kan brukes til fremtidige formål, endte
på 0,9 prosent. Dette er lavere enn anbefalingen som ligger på mellom 1,8 til 3 prosent over tid.
Ski 12. april 2019
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1 Driftsregnskap
Kapitlet omtaler Ski kommunes driftsregnskap for 2018 samt
historiske utviklingstrekk ved kommunens økonomi.
Forskriftsskjema 1A under viser at driftsregnskapet for 2018 kunne
avsluttes i balanse etter at strykningsreglene i samsvar med
Regnskapsforskriften § 9 trådte i kraft.
Netto driftsresultat endte positivt på 22,9 mill. kroner, tilsvarende 0,9
prosent av driftsinntektene. Resultatgraden er nøyaktig den samme som for 2017, men
svakere enn resultatet for 2016 som endte positivt på 1,8 prosent.

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter og andre finansutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

-14 400
19 395
-1 548 856

Regulert
budsjett 2018
-1 017 208
-678 284
-5 700
-1 701 192
-7 499
57 479
88 022
138 002
60 898
-14 400
46 498
-1 516 692

Opprinnelig
budsjett 2018
-981 241
-687 243
-7 300
-1 675 784
-10 500
48 430
97 680
135 610
19 720
-14 400
5 320
-1 534 854

Regnskap 2017
-959 281
-663 368
-5 723
-1 628 372
-15 059
55 589
89 055
129 585
39 405
240
-35 533
-11 700
-7 588
25 448
-1 480 926

1 548 856

1 516 692

1 534 854

1 480 926

-

-

-

-

Regnskap 2018
-999 458
-691 036
-4 644
-1 695 138
-16 137
55 206
87 818
126 887
33 659
136

Fordelt til drift
Merforbruk/mindreforbruk
Tabell 1 Økonomisk oversikt drift, tall i 1 000 kroner

Kommunens skatteinntekter endte noe lavere enn budsjettert i 2018, men med en økning på
4,2 prosent i forhold til 2017. Dette var hovedårsaken til at kommunen gjennom året økte budsjettet
for avsetning til ubundne avsetninger. Tilsvarende gjorde Kommunelovens strykningsregler at
avsetninger til disposisjonsfond ble nesten halvert sammenlignet med kommunestyrets
budsjettvedtak. Hovedårsaken til dette er merforbruk i drift av kommunens tjenester.
Disposisjonsfondet utgjorde 8,2 prosent av kommunens driftsinntekter for 2018, det samme som for
2017, som tilsvarer i overkant av 205 mill. kroner. Dette er også noe lavere enn i 2016 da det endte
på 8,4 prosent.
Effekt av lønnsoppgjøret og tilførsel av midler knyttet til dette utgjorde de største endringene i
virksomhetenes budsjettrammer i 2018.
9
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1.1

Frie disponible inntekter

Frie inntekter omfatter i hovedsak skatteinntekter og rammetilskudd. Disse midlene er ikke
øremerket og kommunen kan dermed fritt disponere midlene uten andre føringer fra staten enn
gjeldende lover og regler. De frie inntektene utgjør størstedelen av kommunens driftsinntekter.
Ski kommune hadde i 2018 frie inntekter på om lag 1 695,1 mill. kroner. Av dette utgjorde
skatteinntekter 999,5 mill. kroner, rammetilskuddet 691 mill. kroner, mens andre generelle
statstilskudd utgjorde 4,6 mill. kroner.
Ski oppnådde en skatteinngang på 4,3 prosent høyere i 2018 enn i 2017. Kommunen budsjetterte
med en økning på 5,8 prosent fra endelig skatteinngang i regnskap 2017. Skatteinngangen ga således
mindreinntekter på 17,7 mill. kroner. Skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var 105,5 prosent.
Nasjonalt viser den samlede veksten i kommuners skatteinngang en økning på 3,8 prosent mer enn i
2017. Også i 2018 ble skatteinntektene påvirket av ekstraordinært store uttak av utbytter til
personlige skatteytere, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Merskatteveksten må ses
som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for
kommunesektoren. Rammetilskuddet ga merinntekter på 12,8 mill. kroner.
Andre generelle statstilskudd ble om lag 1,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Tilskuddene gjelder i
hovedsak kompensasjonstilskudd knyttet til omsorgsboliger og sykehjem, samt rentekompensasjon
for skolebygg.

1.2

Netto finansinntekter/-utgifter

Renter og avdrag knyttet til låneopptak utgjør en økende del av kommunens driftsutgifter og stiger i
takt med kommunens økende lånebeholdning. Revidert budsjett for 2018 viser 138 mill. kroner i
netto finansinntekter/-utgifter. Regnskapet viser et samlet forbruk for området på 126,9 mill. kroner,
som gir et samlet avvik på om lag 11,1 mill. kroner.
Kommunens samlede renteinntekter og utbytte, inklusive startlån, endte 8,6 mill. kroner høyere enn
budsjettert. Merinntekten kan hovedsakelig knyttes til økt innskuddsrente, som følger 3 mnd. NIBOR
med et fast påslag og som ble 0,3 prosentpoeng høyere enn budsjettert, i tillegg til høyere likviditet
enn forutsatt. Kommunen har også mottatt utbytte fra Gjensidigestiftelsen på om lag 0,2 mill. kroner.
Renteutgiftene for kommunens ordinære lån i 2018, inklusive startlån, endte på et samlet
mindreforbruk på omlag 2,3 mill. kroner i forhold til budsjett. Avviket utgjør om lag 6 promille av
kommunens totale låneportefølje på 3,6 mrd. kroner. Delvis innbetaling av ubrukte lånemidler i 2018
påvirker årets renteutgifter i positiv retning, samtidig som fornyet rentebinding for to av kommunens
lån på til sammen om lag 1 mrd. kroner ble dyrere enn opprinnelig lagt til grunn, og påvirker avviket i
motsatt retning. Økt markedsrente samt behov for å øke rentebindingstiden for kommunens
låneportefølje gjorde at snittrenten endte på 2,01 prosent. Budsjettmålet var 1,45 prosent. Behovet
for økt rentebinding er forankret i kommunens Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Lån med
lengre rentebinding bidrar til å dempe kommunens kortsiktige risiko ved oppgang i rentemarkedet.
Avdragsutgiftene ble om lag som budsjettert. Avdragsutgiftene er et resultat av lån tatt opp tidligere
år og bestemmes derved av gjeld per 31.12.2017. Rådmannen har ved regnskapsføring av avdrag lagt
til grunn Reglement for finans- og gjeldsforvaltnings premiss om 30 års nedbetalingstid, som er
innenfor kommunelovens bestemmelser.
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1.3

Netto avsetninger

Her omtales overordnede poster knyttet til avsetning til og bruk av fond. I tillegg omtales avsetninger
til og bruk av fond, inkludert øremerkede midler, på virksomhetsnivå i henhold til kommunestyrets
vedtak.
Forskriftsskjema 1A for 2018 viser for overordnede poster et regulert budsjett på 46,5 mill. kroner i
netto avsetning til fond, og 19,4 mill. kroner avsatt i regnskapet. Kommunen hadde et
driftsunderskudd i 2018 og strykningsbestemmelsene i kommuneloven kom derfor til anvendelse.
Dette er årsaken til at det ikke er avsatt på fond i henhold til budsjett for ubundne avsetninger.
Per 31.12.2018 har Ski kommune 205,1 mill. kroner i ubundne driftsfond samt 101 mill. kroner i
bundne driftsfond. Av sistnevnte utgjør selvkostfondene om lag 31,1 mill. kroner.
Samlet oversikt over kommunens fond vises i kapittel 9 Årsregnskap 2018.

1.3.1 Ubundne driftsfond, overordnede avsetninger og bruk
Det ble avsatt om lag 33,6 mill. kroner til ubundne driftsfond i 2018. Det vises til følgende vedtak:
•

KST 109/18 Budsjettjustering per 2. tertial 2018; 21,5 mill. kroner ble avsatt til
Økonomiplanfond i henhold til vedtak.

•

KST 74/18 Budsjettjustering per 1. tertial 2018; 19,7 mill. kroner ble avsatt til
Økonomiplanfond i henhold til vedtak.

•

KST 180/17 Budsjett og handlingsplan 2018-2021; 19,6 mill. kroner ble avsatt til
Økonomiplanfond i henhold til vedtak, inkludert 6,9 mill. kroner til struktur- og
klima/miljømidler. Det ble avsatt 0,15 mill. kroner på dugnadsfond.

•

Grunnet anvendelse av strykningsreglene ble 27,2 mill. kroner av avsetningene tilbakeført fra
fond til driftsregnskapet.

Det ble i tillegg brukt om lag 14,4 mill. kroner fra ubundne driftsfond. Det vises til følgende vedtak:
•

KST 180/17 Budsjett og handlingsplan 2018-2021; 6,9 mill. kroner er benyttet overordnet fra
Økonomiplanfond i henhold til vedtak. Dette gjelder struktur- og klima-/miljømidler.

•

KST 180/17 Budsjett og handlingsplan 2018-2021; 7,5 mill. kroner er benyttet overordnet fra
Kommunereformfond i henhold til vedtak.

1.3.2 Bundne driftsfond, overordnede avsetninger og bruk
Overordnet ble det avsatt 0,1 mill. kroner til bundne driftsfond.
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1.3.3 Bundne driftsfond, virksomhetenes avsetninger og bruk, øremerkede midler
De bundne fondene skiller seg fra ubundne fond ved at midlene er mottatt fra eksterne, de er ofte
regulert gjennom lover og forskrifter og er øremerket et spesifikt rapporteringspliktig formål.
Midlene kan derfor ikke disponeres av kommunestyret.
Bundne driftsfond består hovedsakelig av øremerkede tilskudd og gaver, i tillegg til selvkostfond.
• Øremerkede tilskudd som ikke benyttes fullt ut inneværende år til sitt tiltenkte formål må
avsettes til et bundet fond inntil midlene skal benyttes.
• Selvkostfond består av midler som tilhører innbyggerne, og i hovedsak skal fondet utjevnes
over en periode på fem år. Se for øvrig note 13 Selvkostområder i kapittel 9 Årsregnskap
2018.

1.3.4 Ubundne driftsfond, virksomhetenes avsetninger og bruk
•

KST 119/18 Budsjettfullmakt - Omklassifisering utgifter Nordre Follo:
Utgifter knyttet til arbeid med Nordre Follo som opprinnelig ble ført på investeringskonti og
deretter omklassifisert som driftsutgifter er i henhold til vedtak belastet disposisjonsfond. I
2018 ble fondet belastet med 0,85 mill. kroner.

•

KST 36/18 Søknad om økonomisk støtte til kunstfestival:
I henhold til vedtaket er det utbetalt 0,1 mill. kroner i tilskudd til Billedkunstnerne i
Oslo/Akershus (BOA).

•

KST 15/18 Søknad om bidrag for utgivelse av bygdebok:
I henhold til vedtaket er det utbetalt 0,1 mill. kroner i tilskudd til Ski historielag.

•

KST 12/18 Søknad om støtte til bygging av nytt skytterhus på Granerud:
I henhold til vedtaket er det utbetalt 1,1 mill. kroner i tilskudd og forskuttering til Ski
skytterlag.

•

KST 180/17 samt tidligere års vedtak Dugnadsfond:
I 2018 ble det utbetalt 0,26 mill. kroner fra fondet som støtte til foreningene Siggerud Uten
Mobbing, Park Ellingsrud Velforening, Siggerud IL sykkelgruppe, Granerud skytterklubb, Ski
historielag, Ski IL Fotball og Ski golfklubb.

•

KST 103/17 Disponering årsresultat 2016:
Nærmiljøtiltak etter innspill fra innbyggere, Nabolagsmillionen, på 1 mill. kroner.
Gjenstående midler ved inngangen til 2018 var 0,92 mill. kroner. Etter søknad fra innbyggere
ble det innvilget og utbetalt 0,57 mill. kroner i 2018. Resterende 0,35 mill. kroner ved
utgangen av 2018 står på Økonomiplanfond.

•
-

KST 168/15 Velferdsteknologi og helhetlig pasientforløp:
Prosjektet Fra delt til helt med tre delprosjekter ble vedtatt finansiert med 1,6 mill. kroner fra
Økonomiplanfond. I 2016 og 2017 ble det brukt henholdsvis om lag 0,5 og 0,9 mill. kroner.
Resterende 0,2 mill. kroner ble benyttet i 2018. Midlene er hovedsakelig benyttet til
avlønning av prosjektleder som er ansatt for to år.
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•
-

KST 93/14 og 94/14 Tiltak innen NAV Ski:
Prosjektet Styrk ble i 2014 vedtatt finansiert ved bruk av fond med totalt 1,9 mill. kroner. I
2018 ble resterende 0,43 mill. kroner benyttet.

•

I tillegg kommer mindre utbetalinger knyttet til tidligere års vedtak, som er videreført og
effektuert i 2018, som til sammen utgjør om lag 0,83 mill. kroner.
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1.4

Til fordeling drift

Virksomhetenes endelige driftsregnskap for 2018 fremgår av tabellen:

Virksomhet
100 Rådmannskontor
101 Økonomi
102 Fellestjenester
103 IKT
105 HR
Nettverk Stab/støtte
200 Pedagogisk virksomhet
210 Ski skole
211 Hebekk skole
212 Finstad skole
213 Langhus skole
214 Vevelstadåsen skole
215 Siggerud skole
216 Kråkstad skole
217 Bøleråsen skole
218 Ski ungdomsskole
219 Haugjordet ungdomsskole
250 Felles grunnskole
291 Follo barne- og ungdomsskole
300 Barnehage
460 Familiens hus
Nettverk Oppvekst
401 Finstadtunet
402 Langhus bo- og servicesenter
403 Solborg bo- og aktiviseringssenter
411 Kråkstadtunet omsorgsboliger
412 Botjenester
421 Hjemmetjenesten
422 Miljøarbeidertjenesten
431 Dagsentre
442 NAV
450 Koordinerende tjenester
451 Samhandlingsenheten
Nettverk Velferd
602 Plan, bygg og geodata
603 Eiendom
605 Kommunalteknikk
606 Kommunalteknikk, annet
611 Kultur og fritid
Nettverk Samfunn
700 Virksomhetsovergripende
800 Kirkeformål
Virksomhetsovergripende / kirkeformål

Regnskap
2018
4 609
10 154
29 556
16 837
22 489
83 645
136 501
33 180
34 838
31 990
27 110
28 965
32 271
28 306
27 273
40 679
39 434
0
0
155 834
91 262
707 643
75 431
40 177
102 695
17 871
67 215
80 179
70 947
19 703
44 239
853
74 972
594 282
9 969
96 630
-23 535
23 844
30 294
137 202
12 007
14 078
26 085

Regulert
budsjett
2018
-6 174
7 918
26 132
19 679
20 892
68 446
129 480
31 935
34 521
32 717
26 967
28 499
29 239
29 062
27 521
41 517
37 327
1
88
160 666
87 572
697 111
73 077
40 785
101 142
16 666
65 716
78 623
70 940
20 890
52 319
128
66 095
586 380
18 205
94 892
-34 756
23 635
31 111
133 087
17 980
13 688
31 668

Opprinnelig
budsjett
2018
5 917
6 767
25 113
19 525
20 142
77 464
140 670
31 156
31 772
32 110
25 943
26 493
28 568
27 792
26 449
36 707
37 220
1 369
-26
173 632
83 872
703 727
71 658
37 111
101 371
18 870
64 080
72 659
69 601
21 127
53 515
0
59 892
569 883
18 316
88 758
-38 573
23 632
31 729
123 862
46 230
13 688
59 918

Avvik
-10 783
-2 237
-3 424
2 843
-1 597
-15 199
-7 022
-1 244
-317
727
-144
-466
-3 032
755
248
839
-2 107
1
88
4 832
-3 690
-10 531
-2 354
608
-1 552
-1 205
-1 499
-1 557
-7
1 186
8 080
-725
-8 877
-7 902
8 236
-1 737
-11 220
-210
817
-4 115
5 973
-390
5 582

Regnskap
2017
13 738
7 090
29 101
17 460
21 599
88 987
127 517
32 581
33 777
30 909
26 705
27 476
28 704
32 067
27 514
38 596
37 046
0
0
153 903
80 332
677 128
74 984
39 032
95 421
18 671
58 487
77 279
64 418
20 116
44 242
0
65 778
558 429
11 161
85 643
-14 937
23 573
29 176
134 616
7 986
13 780
21 767

Fordelt til drift

1 548 853

1 516 691

1 534 852

-32 166

1 480 926

Tabell 2 Fordelt til drift for alle virksomheter, tall i 1 000 kroner
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Sammenlignet med regulert budsjett viser tabellen foran at de fordelte midlene til drift endte på et
merforbruk på 32,2 mill. kroner i sum for tjenestene. Det tilsvarer 2,1 prosent av driftsbudsjettet.
Samlet netto merforbruk for kommunen utgjøres av et merforbruk knyttet til virksomhetenes drift på
37,7 mill. kroner samt et mindreforbruk på de virksomhetsovergripende områdene på 6 mill. kroner.
Kirkeformål avsluttet 2018 med et merforbruk på 0,4 mill. kroner.

1.5

Økonomisk rapportering drift, fra virksomhetene

Virksomhetene har i sin økonomirapportering for 2018 beskrevet egne økonomiske resultater.
Kommunen har hatt stram økonomistyring gjennom året med det mål å oppnå samlet
regnskapsbalanse.

1.5.1 Stab og støtte
Kommunalområde Stab og støtte hadde til sammen et netto merforbruk på 15,2 mill. kroner.
Et merforbruk på 10,8 mill. kroner fremkommer under rådmannskontoret. Innsparingskrav på
5,5 mill. kroner knyttet til omstilling og effektivisering pluss 5,5 mill. kroner knyttet til forventet
redusert konsulentbruk forble ufordelt. Som vist annet sted i dokumentet er bruk av eksterne
konsulenter redusert, men det er ikke gjennomført budsjettjustering mellom ansvarene for dette.
Økonomi hadde et netto merforbruk på 2,2 mill. kroner. Avviket kan i sin helhet henføres til
mindreinntekter på parkeringsområdet. Kommunens parkeringsarealer er delvis omdisponert til
ladepunkter og er delvis avstått til riggområder for byggeaktivitet i sentrum. I sum viser 2018 en
nedgang på nesten 10 prosent i antall parkeringer, samt 4 prosent nedgang i betalt tid per parkering.
Fellestjenester har et netto merforbruk på 3,4 mill. kroner, som i hovedsak kan knyttes til kjøp av
rådgivningstjenester innenfor jus, eksternt kjøp av IKT-tjenester og anskaffelser.
Virksomhet IKT endte med et mindreforbruk på om lag 2,8 mill. kroner. Avviket skyldes dreining av
aktivitet inn mot IKT Follo og deres kunder, som har ført til høyere inntekter og lavere utgifter enn
budsjettert.
HR hadde et merforbruk på 1,6 mill. kroner som hovedsakelig knyttes til utgifter til
lederutviklingsprogram og økte lønnskostnader til etablering av Nordre Follo kommune. Ski forventes
tilgodesett tilsvarende fra Nordre Follo i 2019.
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1.5.2 Oppvekst
Kommunalområde Oppvekst hadde til sammen et netto merforbruk på 10,5 mill. kroner.
I følge KOSTRA er Ski kommune blant de rimeligste og mest kostnadseffektive i landet på barnehageog skoledrift.
Pedagogisk virksomhet, Familiens hus, skolene Ski, Hebekk, Langhus, Vevelstadåsen og Siggerud,
samt Haugjordet ungdomsskole endte med et merforbruk.
Merforbruket i Pedagogisk virksomhet på 7 mill. kroner har flere årsaksforhold. Tilskudd til private
barnehager ble høyere enn beregnet. Hovedårsakene til det er økte tilskudd til private barnehager,
etter at en privat barnehage fikk medhold i klagesak til Fylkesmannen, samt inntreden av tilskudd
knyttet til pedagogisk bemanningsnorm. Merforbruket inkluderer også kjøp av barnehageplass til
barn fra Ski som har barnehageplass i private barnehager i andre kommuner. Refusjoner til
kommuner for elever fra Ski som har skoleplass i annen kommune bidro også til merforbruket.
Utgiftene økte høsthalvåret 2018 etter å ha vært i balanse etter vårhalvåret. Behov for
tilretteleggingsmidler til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage innvirker også på
merforbruket.
Merforbruk i Familiens hus på 3,7 mill. kroner skyldes i hovedsak bortfall av inntekter for enslige
mindreårige flyktninger, samt en aktivitetsøkning innenfor barnevernet. Barnevernstjenestene har
isolert sett et mindreforbruk på om lag 2,9 mill. kroner mot tidligere års merforbruk.
Grunnskolenes merforbruk på 7,3 mill. kroner skyldes i hovedsak tre forhold. Det ene er finansiering
av spesialtilbudet til ressurskrevende elever på Hebekk. Avdelingen har krevd mer ressurser og har
også fått flere elever enn først antatt. Kommunen har forsøkt å dekke dette merbehovet innenfor
grunnskolenes totale ramme, noe som har medført mindre til fordeling til den enkelte skole. Det
andre er ulike tilretteleggingstiltak til elever med spesielle behov i skole og i SFO. Tiltakene er hjemlet
i Opplæringslovens kap. 5 og 9 som omhandler henholdsvis elever med spesialpedagogiske tiltak og
elever som opplever et utrygt skolemiljø eller elever som skaper et utrygt skolemiljø for medelevene
sine. Det tredje forholdet er utfordringer med å drifte SFO til selvkost.
Virksomhet kommunale barnehager endte på et mindreforbruk på 4,8 mill. kroner som skyldes ledige
stillinger som følge av ledigholdt kapasitet i barnehagene. Dette er en følge av lavere barnetall enn
forventet.
Skolene Finstad, Kråkstad og Bøleråsen, samt Ski ungdomsskole endte regnskapsåret med et
mindreforbruk på til sammen 2,6 mill. kroner. Hos enkelte skoler kan dette knyttes til
refusjonsordninger og statlige overførte midler fra foregående år.
Follo barne- og ungdomsskole endte med et mindreforbruk på om lag 1,6 mill. kroner før avsetning
til fond. Hovedårsaken er at flere av skolens lærere med høy ansiennitet gikk av med pensjon.
Virksomheten har derfor kunnet avsette mer til fond enn hva som var kravet fra eierkommunene.
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1.5.3 Velferd
Kommunalområde Velferd hadde til sammen et netto merforbruk på 7,9 mill. kroner.
Ved inngangen til 2018 hadde sykehjemmene og Hjemmetjenesten en høyere aktivitet enn
budsjettert. Høy utskrivningstakt fra Ahus resulterte i overbelegg på sykehjemmene og ekstra ruter i
hjemmesykepleien.
Sykehjemmenes drift resulterte i et samlet merforbruk på 3,3 mill. kroner. Finstadtunets andel av
merforbruket var 2,4 mill. kroner, og skyldtes drift av åtte ekstra plasser i perioden januar til mai,
samt merutgifter knyttet til vaskeri og innkjøp av medisinsk utstyr. Langhus bo- og servicesenter
endte med et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner som skyldtes effekter av ansettelses og
innkjøpsstopp. Solborg bo- og aktiviseringssenter fikk et merforbruk på 1,6 mill. kroner, som
hovedsakelig skyldes innleie av vakthold på Eikjoltunet gjennom sommeren, samt merutgift til
nattsykepleier på nyåpnet sykehjemsavdeling.
Hjemmetjenesten endte med et merforbruk på 1,6 mill. kroner. Ved inngangen til 2018 var det en
betydelig økning i behovet for hjemmesykepleie og merforbruket var høyt etter første tertial. Det ble
iverksatt en rekke tiltak for å tilpasse aktiviteten til rammen, og vedtakstimene i desember var
27 prosent lavere enn ved inngangen til året. Nedgangen kan blant annet knyttes til endret tildeling
og utføring av hjemmetjenester hvor temaene mestring/hva er viktig for deg/dialog mellom bruker,
saksbehandler og hjemmesykepleien ble vektlagt. Innføring av multidosedispensere, felles innsats
med hverdagsrehabiliteringsteamet bidro også til nedgang i behov for hjemmesykepleie.
Kråkstadtunets merforbruk på 1,2 mill. kroner skyldes blant annet økte lønnsutgifter, og kan knyttes
til økt bemanning for beboere med atferdsutfordringer og derav økt bruk av ekstrahjelp og overtid.
Botjenester hadde et endret kompetansebehov i 2018 som følge av beboere med behov for
helsehjelp. Innleie av blant annet sykepleiere ga et merforbruk på 1,5 mill. kroner.
Miljøarbeidertjenesten gikk i balanse i 2018, mens Dagsentre viser et mindreforbruk på 1,2 mill.
kroner som hovedsakelig skyldes merinntekter av refusjon sykelønn og reduserte utgifter ved ikke å
leie inn vikar.
NAV endte med et mindreforbruk på 8,1 mill. kroner. Utbetalt sosialhjelp lå i 2018 innenfor budsjett.
På flyktningeområdet fikk flere INTRO-deltakere forlenget INTRO-program, som førte til et
merforbruk på om lag 1,5 mill. kroner. NAV mottok 5,3 mill. kroner mer enn budsjettert i
flyktningetilskudd, som i hovedsak skyldes for tidlig budsjettert omlegging av tilskuddsberegningen. I
tillegg mottok virksomheten 1,8 mill. kroner mer enn budsjettert i tilskudd for flyktninger med
nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker (FUNK-tilskudd) fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Virksomheten hadde en innsparing på om lag 2,4 mill. kroner som
følge av vakante stillinger.
Koordinerende tjenester og Samhandlingsenheten hadde samlet et netto merforbruk på 9,6 mill.
kroner. Antall overliggerdøgn på sykehus var svært høyt første halvdel av 2018, men stabiliserte seg
på normalnivå siste halvdel. Det ble gjennom hele 2018 jobbet systematisk med å få til god og
effektiv logistikk på sykehjemsplassene, samt gode samarbeidsrutiner mellom Koordinerende
tjenester, sykehjemmene og Hjemmetjenesten. Kjøp av forsterkede botiltak endte med et
merforbruk på 9,8 mill. kroner. Kommunen har benyttet kjøpsplasser i mangel av egnet tilbud til
psykiatri og rus. Det arbeides strategisk og langsiktig for å redusere kjøpsplasser ved å etablere tilbud
i kommunen for disse innbyggerne, særlig vil dette avhjelpes når investeringene i rusbolig på
Vardåsen og forsterket botilbud på Mork ferdigstilles.
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1.5.4 Samfunn
Kommunalområde Samfunn hadde til sammen et netto merforbruk på 4,1 mill. kroner.
Virksomhet Plan, bygg og geodata hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner, hovedsakelig på grunn
av merinntekt av gebyrer på byggesaksavdelingen og planavdelingen. Avdelingene Byggesak-, Plan og
Geosak hadde positivt resultat på selvkost, som avregnes mot selvkostfond. Som følge av
ansettelses- og innkjøpsstopp er det spart lønnsmidler på vakante stillinger, kurs og seminarer.
Eiendom sitt årsresultat viser et merforbruk på 1,7 mill. kroner, som er i samsvar med tidligere
innmeldt prognose. Hovedsakelig skyldes dette økte strøm- og vedlikeholdsutgifter. Eiendom
iverksatte en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene innen vedlikehold og renhold. Dette førte til
redusert tjenesteyting fra virksomhet Eiendom til øvrige virksomheter og andre mottakere av
tjenester, men var nødvendig for å kunne nå budsjettkravene.
Kommunalteknikk endte med en netto mindreinntekt på 11,4 mill. kroner. Hovedårsaken er at
virksomheten belastes resultateffekt av negative fond på nær 5 mill. kroner. Dette utlignes når
fondene balanseres over en femårsperiode. I tillegg ble virksomhetens budsjettramme nedjustert
med 4 mill. kroner juni 2018. Dette lot seg i liten grad påvirke i siste halvår.
For alle selvkostområder er fondsreguleringer foretatt i henhold til selvkostregnskapet. Se for øvrig
note 13 Selvkostområder i kapittel 9 Årsregnskap 2018.
Kultur og fritid hadde et mindreforbruk i 2018 på 0,8 mill. kroner grunnet ansettelse- og
innkjøpsstopp. Virksomheten utsatte alle innkjøp, ansettelser og tiltak som kunne utsettes. Det har
imidlertid påløpt ekstra utgifter i forbindelse med etablering av ny ungdomskafè på Langhuset, samt
vannlekkasje og etablering av ny kloakkløsning på Oksrud gård som ikke var budsjettert.

1.5.5 Virksomhetsovergripende
Kommunens virksomhetsovergripende poster omfatter utgifter til lønnsoppgjør, pensjon, tilskudd til
interkommunale selskap/samarbeid og andre virksomhetsovergripende tjenester. Til sammen viser
postene et netto mindreforbruk på 6 mill. kroner.
Lønnsoppgjør og pensjon
Samlede utgifter til lønnsoppgjør og pensjon viser et netto mindreforbruk på 7,9 mill. kroner.
Mindreforbruk til lønnsoppgjør utgjorde 6,7 mill. kroner. Årets lønnsoppgjør var et
hovedtariffoppgjør med sentrale lønnsforhandlinger. Det var ventet en moderat reallønnsvekst i
2018 men likevel noe høyere enn i 2017. Det ble opprinnelig budsjettert med 3 prosent lønnsøkning i
2018, men partene i kommuneoppgjøret kom til enighet om en årslønnsvekst på om lag 2,8 prosent.
Med en forutsetning for årslønnsvekst på 2,8 prosent ble det lagt inn en besparelse på 4 mill. kroner
til delårsvirkning av lønnsoppgjør i 2018 i forbindelse med behandlingen av 1. tertialmelding. Etter
utbetaling og etterbetaling av lønnsoppgjør 2018 viste lønnsoppgjørspotten et mindreforbruk på
6,7 mill. kroner. Herav ble resultatet av fordelingen til virksomhetene av opprinnelig pott avsatt til
helårsvirkning av lønnsoppgjør 2017 på 2,8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og delårsvirkning av
2018-oppgjøret ble 3,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Mindreforbruk til utgifter på pensjonspostene utgjorde netto 1,2 mill. kroner. Størrelsene for
premieavviket og amortisering av tidligere års premieavvik ble netto 2,7 mill. kroner lavere enn
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budsjettert. Avvik avsatt til pensjonspremie ble 3,9 mill. kroner høyere enn antatt på grunn av høyere
avkastning fra pensjonsmidler.
Midler avsatt til seniortiltak ble ikke anvendt i 2018 og posten viser derfor et mindreforbruk på
tilsammen 0,2 mill. kroner
Tilskudd til interkommunale selskap/samarbeid
Samlede utgifter til interkommunale selskap/samarbeid der kommunen er deltaker viser et netto
merforbruk på 0,1 mill. kroner. Totale utgifter for området beløper seg til 127,8 mill. kroner.
Av disse kan 41,5 mill. kroner henføres til interkommunale selskap/samarbeid innenfor
selvkostområdet. 23,5 mill. kroner gjelder tilskudd til Follo Brannvesen IKS som inngår i virksomhet
Kommunalteknikk sin ramme. Øvrige interkommunale selskap/samarbeid hadde utgifter tilsvarende
62,8 mill. kroner,
Øvrig virksomhetsovergripende
Annet avvik på virksomhetsovergripende utgjør netto merforbruk på omlag 1,5 mill. kroner. Avvikene
kan knyttes til:
• Inntekter fra viderefakturering til andre kommuner, og justering av merverdiavgift, i
forbindelse med investeringsprosjekter, 0,9 mill. kroner.
• Økt tapsavsetning på kundefordringer på 2,1 mill. kroner.
• Økt avsetning til OU-fond på 0,28 mill. kroner.

1.5.6 Kirkeformål
Resultatet for tilskudd til Ski kirkelige fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn viser et merforbruk
på 0,4 mill. kroner i 2018.
Medlemstallene i tros- og livssynssamfunn holder seg stabilt, mens medlemstallet i Den norske kirke
reduseres noe for hvert år. Når medlemstallet synker i Den norske kirke øker utgiftsbeløpet per
medlem. Dette danner igjen grunnlaget for beregning av tilskuddsbeløp per medlem i andre tros- og
livssynssamfunn, og utgiften øker.
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1.6

Konsulentbruk, drift

Det er innkjøpt tjenester som regnskapsmessig defineres som konsulenttjenester for tilsammen
76,4 mill. kroner i driftsregnskapet for 2018. Beløpet omfatter alt fra kjøp av spesialkompetanse til
kjøp av vikartjenester fra bemanningsbyrå.
Forbruket i drift endte i 2018 på 7,3 mill. kroner lavere enn i 2017, en nedgang på 8,7 prosent.
Tabellen under viser at det har vært størst nedgang innenfor KOSTRA-artsgruppene 230 og 270,
mens det er en økning innenfor KOSTRA-artsgruppe 240. Se tabell for definisjon av artsgruppene.

KOSTRA artsgruppe
1.230 Vedlikehold, bygg- og anl. tjenester, nybygg/nyanlegg
1.240 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester
1.270 Andre tjenester, konsulenttjenester
Sum

Regnskap
2018
27,5
17,2
31,7
76,4

Regnskap
2017
32,1
11,8
39,8
83,7

Økning+/
reduksjon-4,6
5,4
-8,1
-7,3

Endring %
-14,3 %
45,8 %
-20,4 %
-8,7 %

Tabell 3 Tall i mill. kroner

Nedgangen fra 2017 er hovedsakelig knyttet til virksomhet Barnevern og tjenesteområde Velferd.
Virksomhet Kommunalteknikk med private brøyteavtaler og tjenesteområde Stab/støtte med innkjøp
og arkiv står for økningen.
Kommunen vektlegger høy bevissthet rundt det politiske vedtaket for å redusere bruk av kjøpt
arbeidskraft, samt at bruk av innleie ikke skal gjennomføres hvis det kan unngås. Virksomhetene har
gjort løpende vurderinger av forsvarlighetskrav for tjenesteleveransene.

20

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

2 Investeringsregnskap
Kapitlet omtaler Ski kommunes investeringsregnskap for 2018 og
historiske utviklingstrekk ved kommunens økonomi.
Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse, med full finansiering.
Investeringsprosjektenes fremdrift har vært noe lavere enn forventet,
men høyere enn forrige år. Det er gjennomført investeringer i
anleggsmidler for om lag 632 mill. kroner brutto.

FINANSIERINGSBEHOV:
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Finansieringsbehov
FINANSIERING:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån
Andre inntekter
Ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Finansiering
Udekket / Udisponert

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

631 761
83 538
5 479
43 393
1 788
765 959

721 950
100 000
0
14 380
0
836 330

837 031
70 000
0
14 380
0
921 411

549 529
111 830
5 053
47 505
6 624
720 540

-536 502
-113 489
-5 288
-61 141
-40 862
-263
-757 545
0
-8 414
-765 959

-585 785
-140 000
-4 000
-84 976
-14 380
0
-829 140
0
-7 190
-836 330

-632 935
-140 000
-4 000
-130 096
-14 380
0
-921 411
0
0
-921 411

-349 968
-190 176
-20 700
-80 345
-44 949
-1 202
-687 340
-25 448
-7 752
-720 540

0

0

0

0

Tabell 4 Økonomisk oversikt investering, brutto tall i 1 000 kroner

2.1

Finansieringsbehov

Regnskapet viser om lag 90,2 mill. kroner lavere enn budsjettert nivå for 2018.
Startlån fra Husbanken videreformidles fra kommunen til kommunens innbyggere og det ble lånt ut
83,5 mill. kroner i 2018. Dette er noe lavere enn i 2017, men ligger likevel på et historisk høyt nivå.
Dette kan blant annet knyttes til at kommunen jobber aktivt med å få vanskeligstilte på
boligmarkedet inn i egen eiet bolig. Økt pågang på startlån, krav om fullfinansiering samt økte
boligpriser førte til høy utbetaling i 2018.
Kjøp av aksjer og andeler gjelder i sin helhet egenkapitaltilskudd til KLP på 5,5 mill. kroner. Dette er
en årlig forpliktelse som følger pensjonsordningen til KLP.
Kommunens utgifter til innbetaling av ekstraordinære avdrag på både ordinære lån, samt ordinære
og ekstraordinære avdrag på startlån, føres i investeringsregnskapet. Kommunen har ikke innbetalt
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ekstraordinært på ordinære lån. På startlån har kommunen innbetalt 43,4 mill. kroner til Husbanken.
Av dette utgjorde ekstraordinære avdrag 29,1 mill. kroner. Innbetaling av 200 mill. kroner av ubrukte
lånemidler føres ikke i investeringsregnskapet.
Det ble brukt 1,2 mill. kroner fra investeringsfond, og deretter avsatt 1,8 mill. kroner fra
investeringsfond i 2018. Netto ble det avsatt 0,6 mill. kroner som kan knyttes til ekstraordinær
innløsning av startlån fra innbyggerne.

2.2

Ekstern finansiering

Kommunens investeringer finansieres hovedsakelig ved bruk av lånemidler.
Lånebehovet til Ski kommune, justert for salg av anleggsmidler med mer, endte på om lag 536,5 mill.
kroner inkl. startlån i 2018. Dette er om lag 186,5 mill. kroner mer enn i 2017.
• Netto lånegjeld er brutto lånegjeld justert for utlån og ubrukte lånemidler, og beløper seg
nær opp til 3 mrd. kroner. Ski kommune prioriterer å nedbetale lån med høyest
rentebetingelser, noe som har bidratt til at alle husbanklån underlagt Boligforvaltningen nå
er innfridd.
• Brutto lånegjeld omfatter alle lån, både ordinære lån i Kommunalbanken og i Husbanken
samt startlån, sett bort i fra pensjonsforpliktelser og kortsiktig gjeld. Dette er kommunens
rentebærende gjeld.
- Langsiktig brutto lånegjeld økte i 2018 til 3 615,9 mill. kroner fra 3 471,9 mill. kroner i
2017, en økning på 4,1 prosent. Økningen er relativt beskjeden i forhold til 2017 da
økningen var på 14,9 prosent. Til sammenligning har den gjennomsnittlige økningen per
år vært på 9,7 prosent de siste fem årene.
• Utlån og ubrukte lånemidler på tilsammen 616,8 mill. kroner gjelder startlån til innbyggerne,
sosiale lån, samt ubrukte lånemidler.
- Restsaldo ved utgangen av året for ubrukte lånemidler beløper seg til 158,7 mill. kroner.
Ubrukte lånemidler tilbakebetales fortløpende.
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken satser i stor grad på
boligvirkemidler som startlån, bostøtte og boligtilskudd, og kommunen har utnyttet disse
ordningene godt. Høye utbetalinger av startlån, boligtilskudd og bostøtte gjenspeiler
dette. Ski kommune er deltaker i Husbankens by- og tettstedsprogram, og her spiller bruk
av startlån en viktig rolle. Det har ikke vært tap på startlånsordningen i 2018.
• Selvfinansierende investeringer utgjør om lag 25 prosent av regulert budsjett for 2018, og
postene utgjør om lag tilsvarende av kommunens gjeld. Finansieringen av disse
investeringene gjøres ikke særskilt for hvert anlegg, men inngår i kommunens samlede
finansiering av investeringene.
Det er totalt solgt tomter og kommunale boliger for om lag 113,5 mill. kroner i 2018.
• Salg av eiendommer og tomter i 2018 gjelder:
- Ski bolig og næringsutvikling AS, 106,4 mill. kroner.
Gjelder Magasinleiren, feltene BB2 og BB3 innenfor områdereguleringsplan for Ski vest.
Arealet er del av 136/213 på om lag 8 525 kvm.
- Follo boliginvest AS, 5,3 mill. kroner.
Tomten har ikke fått adresse ennå, men ligger i Eikjolveien i Ski.
Arealet er på om lag 1 290 kvm.
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Ski kommune mottok totalt 5,3 mill. kroner i tilskudd i 2018.
• Tilskudd fra Husbanken knyttet til kjøp av utleieboliger:
- Tilskudd som ble utbetalt i 2018 endte samlet på 4,5 mill. kroner og gjelder til sammen
fem boliger.
- I tillegg er det mottatt tilsagn om tilskudd for tre boliger på til sammen 2,1 mill. kroner,
som kommer til utbetaling i 2019.
• Tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til etablering av ladeplasser for kommunale
tjenestebiler ble på 0,6 mill. kroner.
• Tilskudd fra Statens vegvesen knyttet til trafikksikringsmidler til Aksjon skoleveg endte på
0,2 mill. kroner.
• Kommunen har mottatt tilsagn på investeringstilskudd knyttet til Bregnefaret, på 11,6 mill.
kroner, men utbetalingstidspunktet er foreløpig ukjent.
Ski kommune mottok tilsagn for spillemidler på til sammen 3,2 mill. kroner i 2018. Det budsjetteres
ikke med spillemidler da utbetalingsåret som oftest er ukjent, og inntekten kan derfor foreligge flere
år etter at investeringen er avsluttet i regnskapet.
• Følgende tilsagn er mottatt i 2017, og er utbetalt i 2018:
- 0,3 mill. kroner; Skotbu skole- og barnehage, ballbinge.
• Følgende tilsagn er mottatt i 2018, men er ikke kommet til utbetaling:
- Ski idrettspark, kunstgress 11’er; 1,9 mill. kroner
- Ski idrettspark, kunstisflate; 0,3 mill. kroner
- Siggerud, skatepark; 0,3 mill. kroner
- Kråkstad idrettslag, delanlegg for friidrett; 0,6 mill. kroner
Kompensert merverdiavgift fra investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet og henger
sammen med nivået på investeringsutgiftene. Om lag 75 prosent av kommunens investeringer inngår
i momskompensasjonsordningen.
Kommunen har mottatt avdrag på startlån fra innbyggerne som beløp seg til 40,9 mill. kroner,
herunder 29,4 mill. kroner i ekstraordinære avdrag og 11,5 mill. kroner i ordinære avdrag.
Posten andre inntekter gjelder refusjoner fra stat, kommuner og private, tilsammen 0,3 mill. kroner.

2.3

Intern finansiering

Det var ikke budsjettert med overføring mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet i 2018.
Bruk av avsetninger er belastet kommunens fond med 8,4 mill. kroner til finansiering av:
• Egenkapitaltilskudd KLP med 5,5 mill. kroner, fra ubundne investeringsfond.
• Ulike investeringsprosjekter i henhold til vedtak med 1,7 mill. kroner, fra ubundne
investeringsfond.
• Ekstraordinær innbetaling av startlån med 1,2 mill. kroner, fra bundne investeringsfond.
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2.4

Økonomisk rapportering investeringer

Kommentarene i dette kapitlet er angitt netto for investeringsprosjektene og er i tråd med
kommunestyrets vedtatte prosjektrammer. Forskriftsrapport 2B i regnskapet stiller imidlertid andre
krav til summeringsnivå, og tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare. Forskjellen er
hovedsakelig knyttet til ordning med momskompensasjon.
Ski kommunes opprinnelige vedtatte investeringsbudsjett beløp seg netto til om lag 2 586,6 mill.
kroner i fireårsperioden 2018-2021. Årsbudsjett 2018 ble nedjustert fra 706,9 mill. kroner til
629,8 mill. kroner gjennom året, mens regnskapet endte på 560,7 mill. kroner.
Det er brukt 89 prosent av årsbudsjettet på investeringsområdet, og det holdes et høyt tempo i
virksomhetene på investeringssiden, både i småprosjekter og i de store flerårige byggeprosjektene.
Det utføres oppgraderinger av både kommunale bygg og ikke minst foretas det store utskiftninger på
vei og VA-områdene.
Samlet oversikt over alle vedtatte investeringsprosjekter i 2018 finnes i årsregnskapet. Under
omtales kun et utvalg av de største investeringene samt de med vesentlige budsjettavvik for året.
Det betyr at avvik også kan innebære forskyvninger mellom årene i prosjektperioden.
Følgende felles investeringsprosjekter for Nordre Follo omtales særskilt under kapittel 8 Program
Nordre Follo:
• 75182 NF, Eiendom, samlokalisering rådhusfunksjoner
• 75183 NF, Eiendom, IKT pilot samlokalisering
• 75189 NF, plattform IKT
• 75190 NF, sak, arkiv, depot
• 75191 NF, matrikkel, kart, KomTek
• 75192 NF, HR, økonomi, anskaffelser
71000 IKT-investeringer
Mindreforbruk på 5,9 mill. kroner. Behovet i kommunens IKT infrastruktur har vært lavere enn
antatt. Noen investeringer inngår dessuten i etableringen av Nordre Follo sin IKT-plattform.
75011 Hebekk skole, rehabilitering
Merforbruk på 0,5 mill. kroner. Skolens kapasitet er økt fra to til tre-parallell, og arbeidet avsluttes i
2019. Avviket skyldes noe økte utgifter på utomhusarbeider.
75045 Eikeliveien fortau
Merforbruk på 1 mill. kroner. Det har påløpt uforutsette utgifter til asfaltering. Avviket kan også
knyttes til endringsmeldinger i prosjektet fra entreprenør og i forhold til problemer med eksisterende
kabler.
75070 Kjøp og salg av utleieboliger
Mindreforbruk på 3,3 mill. kroner. Det ble ikke kjøpt boliger første halvår 2018 grunnet manglende
avklaringer rundt forkjøpsrett. Boliger blir kjøpt etter behov og vurdering av egnede objekter i
markedet. Det ble kjøpt fem boliger siste halvår 2018.
75075 Kommunale boliger, oppgradering
Mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. Det er fortløpende behov for generell oppgradering av de
kommunale boligene i henhold til HMS krav (helse, miljø, sikkerhet) og mindreforbruket kan knyttes
til forsinkelser i oppgraderingene.
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75090 FBU (Follo barne- og ungdomsskole), nybygg
Mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Avviket kan knyttes til usikkerhet rundt bruk av FBU-tomten som
førte til at gamle Follo barne- og ungdomsskole ikke ble revet som først planlagt. Noen etterarbeider
i forbindelse med prosjektering/utbedring av uteområdet vil pågå i 2019.
75097 Waldemarhøy/Utstvedthuset, rehabilitering
Mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Rehabilitering av Waldemarhøy er ferdig, og rehabilitering av
Ustvedthuset ble utsatt til 2019 grunnet mangel på egnet virke til ny panel. Forventet oppstart igjen i
april 2019. Prosjektet styres av Akershus fylkeskommune.
75099 Velferdsteknologi
Mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Det planlagte innkjøpet av pasientvarslingssystem med sensorer,
varslinger med mer på sykehjemmene og Kråkstadtunet ble forsinket og vil bli innkjøpt i 2019.
75101 Hebekk skole, 98-bygg
Mindreforbruk på 2,7 mill. kroner. Arbeidet er stort sett i rute, men noe gjenstår og gjennomføres i
2019.
75107 Finstad skole, midlertidig paviljong
Mindreforbruk på 4,7 mill. kroner. På grunn av kommende utbygging har noen utomhustiltak blitt
utsatt.
75111 IKT i skolene
Mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. Behovet for utskifting av klienter til elever var lavere enn først
antatt i 2018. Det forventes et større behov i 2019.
75124 Møllerenga, renovering
Mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Grunnet mange vernehensyn har byggesøknadsprosessen og
planleggingen tatt lengre tid enn først antatt.
75131 VA prosjekter utenfor Tiltaksplan VA
Merforbruk på 4,9 mill. kroner. Merforbruket kan knyttes til akuttiltak i Myrveien samt to prosjekter
som ble dyrere enn først beregnet.
75133 Vardåsen, bolig rusavhengige
Mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Regulering har tatt lenger tid enn planlagt, og oppstart med
entreprenør ble derfor forskjøvet.
75134 Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Mindreforbruk på 13,6 mill. kroner. Avviket skyldes utsatt fremdrift i prosjektet, men
ferdigstillelsestidspunkt er som planlagt.
75135 Eikeliveien barnehage (A)
Mindreforbruk på 0,1 mill. kroner. Prosjektet avsluttes i 2019 grunnet enkelte etterarbeider.
75138 Finstad skole, kapasitetsutvidelse
Mindreforbruk på 5,9 mill. kroner. Avviket kan hovedsakelig knyttes til avbrudd i forprosjektet på
grunn av nedgraving av høyspentledning. Prosjektet fortsetter i 2019.
75140 Mork, institusjon psykiske lidelser
Mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Avviket skyldes utsatt fremdrift i prosjektet, men
ferdigstillelsestidspunkt er som planlagt.
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75144 Ski vest, ny ungdomsskole, forprosjekt
Mindreforbruk på 3,9 mill. kroner. Forprosjektet ble utsatt som følge av nedgraving av
høyspentledning. Det jobbes videre med dette i 2019.
75148 Langhus, ny svømmehall
Mindreforbruk på 4,5 mill. kroner. Avviket skyldes periodisering mellom årene i planperioden.
Arbeidet fortsetter inn i 2019 med anskaffelse og oppstart av samspillsentreprise med entreprenør.
75149 Ski, ny turnhall/basishall
Mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Konkurransen måtte utlyses to ganger, noe som førte til forsinket
oppstart med entreprenør.
75151 Ski torg, utvikling
Mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Avviket er på grunn av forsinket fremdrift. Arkitektkonkurranse er
utlyst, med frist 29. mars 2019.
75164 Klargjøring tomter, flytting barnehager
Mindreforbruk på 8,1 mill. kroner. Grunnet endret plassering har ikke prosjektet hatt den fremdriften
som opprinnelig var planlagt. Barnehagene vil bli flyttet før skolestart høsten 2019.
75165 Solborg sykehjem, brønnpark
Mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Prosjektet har hatt noe forsinket fremdrift, og gjenstående
arbeider sluttføres første halvår i 2019.
75185 Ski sykehus, ombygging
Mindreforbruk på 7,6 mill. kroner. Prosjektet ble noe forsinket grunnet avklaring av bruk av lokalene.
Prosjektet fortsetter i 2019.
75174 Ski-Haugbro, overføringsledning
Mindreforbruk på 10,2 mill. kroner. Avviket kan knyttes til forsinket fremdrift vedrørende anskaffelse
av entreprenør.
76000 Biler, maskiner, utstyr VA
Mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. Forsinkelser i anbudsprosessen medførte at deler av innkjøpene
ikke ble gjennomført som planlagt i 2018. Blir gjennomført i 2019.
76221 Tiltak iht. Tiltaksplan VA
Mindreforbruk på 9,5 mill. kroner. Avviket er summen av flere delprosjekter og kan knyttes til
forsinket fremdrift i Parkveien 2c og 4, samt forsinket fremdrift på strekningen Kråkstad-Ski1.
76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei
Merforbruk på 3 mill. kroner. Merforbruk som følge av sluktømming etter pålegg fra Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Tilstanden var betydelig dårligere enn først antatt. Deler av merforbruk kan
knyttes til økt asfaltering.
76301 Trafikksikring
Merforbruk på 0,9 mill. kroner. Avviket kan knyttes til bygging av Kiss‘n ride ved Hebekk skole. Det
ble etablert en midlertidig Kiss‘n ride for å ivareta sikkerheten for skolebarna. Dette fordyret
prosjektet utover opprinnelig ramme som ble tildelt gjennom Aksjon skoleveg-midler.
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77000 Etterarbeider
Merforbruk på 5,5 mill. kroner. Rehabilitering av Follo omsorgsboliger 1 var opprinnelig en del av
investeringsprosjekt nybygg Follo omsorgsboliger 2. Det ble deretter besluttet at gjenstående midler
fra prosjekt Follo omsorgsboliger 2 skulle inndras og kostnadene til rehabilitering skulle belastes Follo
omsorgsboliger 1.
77009 Barnehager/skoler, oppgradering ute
Merforbruk på 0,6 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak større kostnader på oppgraderinger ved
Langhus skole, Tussestien barnehage og overvannsproblematikk ved Bøleråsen skole.
77706 Kjøp av eiendom
Mindreforbruk på 28,5 mill. kroner. Ski kommune kjøpte i 2017/2018 Ski sykehus, og selve
overdragelsen og utbetalingen skjedde i 2018. I tillegg kjøpte kommunen en andel av Westgaarden
og en andel fra Solon Eiendom (Ski bolig og næringsutvikling) ved Magasinleiren.

2.5

Konsulentbruk, investering

Det er innkjøpt tjenester som regnskapsmessig defineres som konsulenttjenester for tilsammen
338,6 mill. kroner i investeringsregnskapet for 2018.
Forbruket i investeringsregnskapet endte i 2018 hele 47,6 mill. kroner lavere enn i 2017, det vil si en
nedgang på 12,3 prosent.
Tabellen under viser at det har vært nedgang i begge KOSTRA-artsgruppene 230 og 270. Se tabell for
definisjon av artsgruppene.

KOSTRA artsgruppe
0.230 Vedlikehold, bygg- og anl.tjenester, nybygg/nyanlegg
0.270 Andre tjenester, konsulenttjenester
Sum

Regnskap
2017
322,1
64,1
386,2

Regnskap
2018
280,7
57,9
338,6

Økning+/
reduksjon-41,4
-6,2
-47,6

Endring %
-12,9 %
-9,7 %
-12,3 %

Tabell 5 Tall i mill. kroner

Omlegging fra bruk av konsulenter til egne ansatte innenfor selvkostområdene vil over tid påvirke
gebyrnivået som følge av fallende utgiftsnivå.
Kommunen vektlegger høy bevissthet rundt det politiske vedtaket for å redusere bruk av kjøpt
arbeidskraft, samt at bruk av innleie ikke skal gjennomføres hvis det kan unngås. Virksomhetene har
gjort løpende vurderinger av forsvarlighetskrav for tjenesteleveransene.
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3 Balanse
Kommunens balanseregnskap gir en oppstilling av eiendeler, gjeld og
egenkapital ved utgangen av det enkelte regnskapsår. Kapitlet omtaler
Ski kommunes balanseregnskap for 2018 samt historiske
utviklingstrekk ved kommunens økonomi.
Utviklingen i kommunen viser at verdiene fortsatt vokser raskere enn
gjelden, samtidig som egenkapitalen styrkes. Veksten i eiendeler for
de siste fem årene er 39,4 prosent, mens gjeldsveksten er på 30,2 prosent.
Egenkapitalen har økt med 88,1 prosent i samme periode.

Omløpsmidler
Anleggsmidler
Sum eiendeler
Gjeld
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017
804 338
773 677
823 396
1 099 976
5 165 703
5 633 027
6 051 250
6 725 524
5 970 041
6 406 704
6 874 647
7 825 500
-5 021 303
-5 337 857
-5 674 816
-6 313 178
-948 737
-1 068 846
-1 199 831
-1 512 322
-5 970 039
-6 406 702
-6 874 647
-7 825 500

Regnskap 2018
819 335
7 501 974
8 321 309
-6 536 633
-1 784 676
-8 321 309

Tabell 6 Balansen, tall i 1 000 kroner

Kommunens nedbetaling av gjeld skjer raskere enn slitasjen på kommunens eiendeler. Årlige
overskudd, som er avsatt til fond eller som har forsert nedbetaling av gjeld, har også bidratt positivt
til at kommunens egenkapital er styrket.

3.1

Eiendeler

Kommunens eiendeler består av omløpsmidler og anleggsmidler.
Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk kalles omløpsmidler. Dette er de likvide
aktivaene kommunen besitter, som likvide beholdninger, kortsiktige plasseringer og kortsiktige
fordringer. Inntektene bokføres i det de blir kjent og ført som en fordring i balansen.
Eiendeler til varig eie og bruk kalles anleggsmidler. Midlene blir aktivert i balansen og danner
grunnlag for avskrivninger. Kommunens andel av pensjonsmidler i pensjonsselskapene er inkludert i
anleggsmidlene. Ved utgangen av 2018 utgjør pensjonsmidlene om lag 2 312,4 mill. kroner for Ski, en
økning på 12,2 prosent og 250,6 mill. kroner fra foregående år. Ansatte opparbeider seg større
pensjonsrettigheter for hvert år, noe som fører til en økning i slike midler.
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3.2

Gjeld og egenkapital

Kommunens samlede gjeld består av både langsiktig og kortsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser samt
startlån.
Egenkapital er kommunens eiendeler minus gjeld, og inkluderer alle bundne og ubundne drifts- og
investeringsfond, prinsippendringskonti, årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk for både drift
og investering, samt kapitalkonto.
I 2018 var Ski kommunes samlede gjeld på 6 536,6 mill. kroner, en gjeldsøkning på 3,5 prosent fra
2017. Ski sin høye gjeldsvekst skyldes at kommunen har foretatt store investeringer og
oppgraderinger i 2018 for blant annet å møte forventet befolkningsvekst.
Kommunesektoren i Norge sin brutto lånegjeld har økt kraftig det siste året, for første gang på seks
år, ref. Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved utgangen av 2018 hadde kommunesektoren en brutto gjeld
på 512 mrd. kroner, og har dermed økt med 31 mrd. kroner, som tilsvarer 6,5 prosent, det siste året.
Det er første gang siden 2013 at veksttakten har økt. Siden etterdønningene av finanskrisen for drøyt
ti år siden har gjeldsveksten avtatt i kommunesektoren fra over 10 prosent årlig vekst til litt over 5
prosent årlig vekst i 2017. I 2018 brøt altså kommunene denne nedadgående trenden.
Langsiktig gjeld i Ski kommune, eksklusive pensjonsforpliktelser, utgjorde 3 615,9 mill. kroner. Fra
2017 til 2018 er dette en økning på om lag 4,1 prosent, og tilsvarer 143,9 mill. kroner.
Nivå på pensjonsforpliktelser er beregnet av pensjonsselskapene med bakgrunn i forutsetninger om
blant annet lønnsvekst og levealder for kommunens ansatte. Kommunens pensjonsforpliktelser økte
i 2018 med 115 mill. kroner fra 2017-nivået, som tilsvarer 4,7 prosent. Flere forhold forklarer
utviklingen av brutto pensjonsforpliktelse. Overordnet sett er mye knyttet til endringer i
arbeidstakernes sammensetning. Dette gjelder nedgang i antall aktive arbeidstakere samt noe
høyere antall som blir pensjonister. Færre aktive gir lavere opptjening og redusert inngående
forpliktelse.
Kortsiktig gjeld består i hovedsak av utgifter som er bokførte, men ikke forfalt til betaling, samt gjeld
til eksempelvis det offentlige og ansatte.
Startlånsordningen administreres av kommunens boligkontor, og formidler lån fra Husbanken videre
til kommunens innbyggere.

Figur 1 Fordeling av type gjeld i kommunen, tall i mill. kroner

30

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

Kommunens lånegjeld fordeler seg per i dag på to kredittinstitusjoner, Kommunalbanken og
Husbanken, og totalt er gjelden relativt likt fordelt mellom fast og flytende rente.

Figur 2 Fordeling av gjeld per kreditor, tall i mill. kroner
Figur 3 Fordeling av gjeld per fast og flytende rente, prosent

Kommunens egenkapital økte med 272,4 mill. kroner fra 2017 til 2018, som tilsvarer 18 prosents
økning. Egenkapitalen på 1 784,7 mill. kroner utgjør 21,5 prosent av kommunens totale eiendeler, en
økning fra 19,3 prosent i 2017. Gjelden utgjør dermed tilsammen 78,5 prosent.

Figur 4 Fordeling mellom gjeld og egenkapital, prosent
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4 Økonomisk analyse
Kapitlet omtaler ulike indikatorer på økonomisk bærekraft og utvikling
samt kommunens økonomiske forutsetninger og resultater. Analysene
baserer seg på foreløpige konserntall fra KOSTRA per 15.3.2019
dersom ikke annet er opplyst.

4.1

Netto resultatgrad

Netto driftsresultat regnes for å være en av de viktigste indikatorene for å beskrive økonomisk
balanse i en kommune, og benyttes ofte til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet. Netto
resultatgrad er driftsresultat i prosent av driftsinntekter, og viser andel av driftsinntekter som kan
benyttes til finansiering av investeringer og fondsavsetninger når drifts- og finansutgifter er dekket.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler et netto positivt driftsresultat på om lag 3,0 prosent over
tid for å kunne håndtere svingninger både på utgifts- og inntektssiden.
Kommunens netto driftsresultat endte negativt på 22,9 mill. kroner, tilsvarende 0,9 prosent av
driftsinntektene. Resultatgraden er nøyaktig den samme som for 2017, men svakere enn resultatet
for 2016 som endte positivt på 1,8 prosent. Beregningen er basert på Regnskapsskjema 1A for drift,
og benytter således ikke konserntall slik det gjøres i figuren under, som henter sine data fra KOSTRA.
Regnskapet viser en liten nedgang i netto driftsresultat fra 2017. Det er likevel en forbedring fra
2015. Til tross for stram økonomistyring har det vært et merforbruk i flere virksomheter i 2018. Det
er et økende press på flere av tjenestene. Grunnet høyere inntekter enn forventet er det likevel
oppnådd et positivt netto driftsresultat. Ski kommune, inkl. konserntall, endte i 2018 med et positivt
netto driftsresultat på 1,0 prosent.

Figur 5 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2015-2018

Brutto resultatgrad viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent
av brutto driftsinntekter. Begrepet kan sidestilles med resultatbegrepet i privat næringsliv. Ski
kommune hadde en brutto resultatgrad på 1,0 prosent i 2018, mot 1,5 prosent i 2017.
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4.2

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond kan fritt benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og gir
handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov og uforutsette utgifter. Størrelsen på
disposisjonsfondet i forhold til brutto driftsinntekter forteller hvor stor økonomisk buffer kommunen
har til løpende drift. Denne bufferen har betydning for hvor raskt kommunen kan omstille seg ved
vesentlige rammeendringer, og bør være slik at den kan dekke opp for kortsiktige svingninger.

Figur 6 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2015-2018

Disposisjonsfondet utgjorde 8,1 prosent av kommunens driftsinntekter for 2018, mot 8,4 prosent i
2017. Fondene beløper seg ved utgangen av 2018 på til sammen 205,1 mill. kroner, en styrking på
7,7 mill. kroner fra 2017. Midler på Disposisjonsfond er en viktig buffer for å kunne handle kortsiktig.
Ski kommune lå i 2015 over referansegruppene, med unntak av snittet for kommunene i Akershus.
Tallene for 2015-2017 viser imidlertid at sammenligningskommunene styrker sine disposisjonsfond i
forhold til brutto driftsinntekter, mens Ski har en reduksjon. For 2018 viser
sammenligningskommunene en større reduksjon enn Ski kommune.
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4.3

Netto lånegjeld per innbygger

Kommunens netto lånegjeld på 2 999,1 mill. kroner tilsvarer 97 211 kroner per innbygger. Det er en
økning på 11 435 kroner per innbygger fra 2017. Netto lånegjeld per innbygger i Ski kommune ligger
langt over gjennomsnittskommunene. For 2018 viser sammenligningskommunene en nedgang, mens
Ski kommune har en større økning. KOSTRA-gruppe 13 har for 2018 en netto lånegjeld per innbygger
på 60 906 kroner.

Figur 7 Netto lånegjeld i kroner per innbygger i perioden 2015-2018

Det er verdt å merke seg at om lag 25 prosent av kommunens gjeld kan henføres til investeringer på
selvkostområdene for vann og avløp. Ski kommunes utskiftingstakt for ledningsnett ligger høyere enn
landet. Satsing på vann- og avløpsnettet har derfor betydning for kommunens gjeldsnivå, og gjeld
knyttet til dette området betales gjennom kommunale avgifter og innenfor et lenger tidsperspektiv.
Denne gjelden belaster ikke kommunens handlingsfrihet.
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4.4

Frie inntekter per innbygger

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd. Midlene er i utgangspunktet
ikke øremerket til et bestemt formål.
Frie inntekter i Ski kommune utgjorde i 2018 kr 54 829 per innbygger. Dette tilsvarer en økning på
4,3 prosent fra året før. Dette er en høyere økning i de frie inntektene enn hva både landet, Akershus
og KOSTRA-gruppe 13 hadde fra 2017 til 2018. Økningen for sammenligningskommunene ligger
mellom 2,6 og 2,9 prosent.
Kommunens skatteinntekter endte noe lavere enn budsjettert i 2018, men med en økning på
4,2 prosent i forhold til 2017. Kommunens skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i 2018 på
105,5 prosent.
I likhet med andre Akershuskommuner og kommuner i KOSTRA-gruppe 13, er Ski en folkerik og
sentralt beliggende kommune. Denne type kommuner har en mer lettdrevet behovsprofil og
prioriteres lavt i inntektssystemet. Dette gjenspeiles i KOSTRA-tallene som viser at både Ski og
referansekommunene har lavere frie inntekter per innbygger enn landet.
Prisvekst gjør at indikatoren har en naturlig stigende trend.

Figur 8 Frie inntekter per innbygger i perioden 2015-2018
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5 Finansrapport
Ski kommune rapporterer hvert tertial på likviditet, langsiktig gjeld og
flere andre enkeltparametre beskrevet i kommunens Reglement for
finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet har som overordnet mål å
sikre en tilfredsstillende avkastning, samt stabile og lave netto
finansierings- og gjeldskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
definerte risikorammer.
Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en
netto utgiftsendring på 15,4 mill. kroner i løpet av første år. Rådmannen bemerker samtidig
at ved et skift i rentene vil også innbyggerbetalingen for startlån og kommunale tjenester innen vann,
avløp og renovasjon endres. Dette vil bidra til å dempe effekten en rentesvingning vil ha på
kommunens driftsbalanse.

5.1

Likviditet

RAPPORTERINGSPARAMETRE
Likviditet hittil i år
Saldo hovedbankforbindelse
Saldo andre bankforbindelser
Avkastning kortsiktig likviditet
Avkastning hovedbankforbindelse
Avkastning annen bankforbindelse
Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd.
Avkastning benchmark, ST1X
Stresstest
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Periode -2

Periode -1

Denne periode

203,7 mill. kr.
0

183,9 mill. kr.
0

364,8 mill. kr.
0

1,24 %
0
0,99 %
0,49 %

1,26 %
0
1,01 %
0,59 %

1,31 %
0
1,06 %
0,66 %

-2,03 mill. kr.
2,03 mill. kr.

-1,84 mill. kr.
1,84 mill. kr.

-3,65 mill. kr.
3,65 mill. kr.

Tabell 7 Likviditet, rapporteringsparametre, tall i mill. kroner og prosent

All likviditet er i 2018 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen DNB, i tråd
med kommunens Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Ved utgangen av året inneholder saldo
hovedbankforbindelse ubrukte lånemidler. Avhengig av kommunens kortsiktige likviditetsbehov
tilbakebetales hele eller deler av ubrukte lånemidler når finansieringsbehovet er avklart.
Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger de
viktigste referanserentene i pengemarkedet, som for eksempel 3 mnd. NIBOR og ST1X. Det er positivt
at kommunens avkastning på hovedbankforbindelsen er høyere enn referanserentene.
Rådmannen vurderer at dagens plassering av likviditet gir tilfredsstillende avkastning og konstaterer
at kommunens oppnådde rente følger de viktigste referanserentene, med et fast påslag.
Avkastningen på likviditet vil derfor følge markedsutviklingen til enhver tid.
Konklusjon
Plassering av likviditet har skjedd hos institusjon som oppfyller reglementets krav, og forvaltningen av
driftslikviditet er i henhold til/innenfor risikorammene i reglementet.
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5.2

Gjeld

Ski kommune hadde per 31.12.2018 en samlet lånegjeld på om lag 3 615,9 mill. kroner, som omfatter
lån som finansieres av kommunekassen og VA-området, lån som finansieres av husleieinntekter i
Boligforvaltningen i tillegg til startlån. Nytt av året er at det ikke lenger tas opp egne smålån til kjøp
av boliger i Boligforvaltningen, dette er nå innlemmet i kommunens ordinære låneopptak.
Rådmannen har innbetalt ubrukte lånemidler på 200 mill. kroner på gjeld med flytende lån, i april
2018, for å dempe renteutgiftene noe.
Alle kommunens lån er i norske kroner. Kommunens fondsreserver gir en god likviditetsmessig
situasjon, og det er ikke behov for å benytte kassekreditt.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Sammensetning av lån
Kommunalbanken
Husbanken
Største enkeltlån i porteføljen
Lån med forfall innen 12 måneder
Rentebetingelser
Lån med fastrente
Lån med flytende rente
Andel fast rente
Andel flytende rente
Andre parametre
Lengde på lengste renteløpetid
Vektet rentebindingstid (durasjon)
Vektet restløpetid (durasjon)
Vektet gjennomsnittsrente
Referanserente, Swap 2Y
Stresstest
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Krav

Periode -2

Periode -1

Denne periode

Maks 30 %
Maks 30 %

-2 838,3 mill. kr.
-439,6 mill. kr.
21,70 %
0%

-2 838,3 mill. kr.
-502,8 mill. kr.
21,30 %
0%

-3 148,0 mill. kr.
-467,9 mill. kr.
19,70 %
0%

33<>66 %
33<>66 %

-1 726,2 mill. kr.
-1 551,7 mill. kr.
52,70 %
47,30 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 629,2 mill. kr.
51,20 %
48,80 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 903,9 mill. kr.
47,30 %
52,70 %

80 mnd.
1,7 år
9,2 år
1,74 %
1,49 %

76 mnd.
1,5 år
9,3 år
1,73 %
1,46 %

72 mnd.
2,0 år
8,3 år
2,01 %
1,52 %

13,5 mill. kr.
-13,5 mill. kr.

16,3 mill. kr.
-16,3 mill. kr.

19,0 mill. kr.
-19,0 mill. kr.

<120 mnd.
1<>4 år

Tabell 8 Gjeld, rapporteringsparametre, tall i mill. kroner og prosent

Det er tatt opp et nytt lån i siste rapporteringsperiode, på 367 mill. kroner, eksklusive lån fra
Husbanken. Det er i tillegg inngått to nye fasterenteavtaler, som opprinnelig utløp i desember 2018,
på til sammen 1 057 mill. kroner. Behov for låneopptak er, som vist i tabellen over, hovedsakelig
knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet. Tidspunkt, størrelse og betingelser for
låneopptak vurderes opp mot likviditetsbehovet gjennom året, vedtatt investeringsbudsjett,
forventninger om fremtidig renteutvikling og kommunens finansielle posisjon i forhold til rammene
gitt i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
Låneopptak gjennomføres normalt ved slutten av året, med forespørsel til to eller flere långivere.
Erfaring fra de siste årene er at kun en til to långivere gir tilbud på lån som er innenfor rammen av
kommunens reglement.
I henhold til kommunens Reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal gjennomsnittlig vektet
rentebindingstid ligge mellom ett og fire år. Forlenget rentebinding vil bidra til å dempe
utgiftsøkningen ved en eventuell rentestigning. Ved årets slutt ligger kommunen innenfor kravet.
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Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på siste rentemøte 13. desember 2018. I
september 2018 ble styringsrenten hevet med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent for første gang
siden mars 2016. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten vil bli oppjustert
i neste rentemøte, i mars 2019.
Konklusjon
Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller reglementets krav per 31.12.2018, og gir
en tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og
finansieringsbehov.

39

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

40

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

6 Mangfold, likestilling og etikk
Ski kommune skal gi like muligheter, være inkluderende og ikkediskriminerende uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og
seksuell orientering. Respekt for ulikhet skal gjelde både ved
rekruttering, medarbeiderutvikling og i arbeidsmiljøet på den
enkelte arbeidsplass. Dette gjelder både overfor Skis innbyggere og
for de ansatte i kommunen.

6.1

Mangfold og likestilling

Kommunen har flere politiske utvalg som spesielt retter seg mot arbeidet for likestilling og fravær av
diskriminering for kommunens brukere:
• Eldrerådet uttaler seg i alle saker som angår eldres levekår.
• Rådet for likestilling og funksjonshemmede arbeider for full deltakelse og likestilling for
personer med nedsatt funksjonsevne.
• Barne- og ungdomsrådet uttaler seg om alle saker som angår barn og ungdoms levekår.
Ski kommune har forankret arbeidet med mangfold og likestilling i flere sentrale dokumenter for å
sikre et helhetlig fokus på mangfold i kommunen, blant annet de vedtatte dokumentene Prosedyre
for mangfold og likestilling og Strategi- og handlingsplan for arbeid med mangfold og likestilling. Ski
kommunes lønnspolitikk slår fast, i henhold til Diskrimineringsloven, at ansatte skal ha lik lønn for likt
arbeid, uavhengig av kjønn med mer. I Ski kommunes personalpolitikk er mangfold et av
fokusområdene.
Kommunen legger Diskrimineringsloven til grunn som et minimumskrav og bestreber seg på å
gjennomføre denne standarden i kommunale publikumsbygg. Kommunens planbestemmelser legger
dessuten klare føringer når det gjelder universell utforming, og dermed hensynet til likestilling og
tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

6.1.1 Status 2018 for mangfold og likestilling
Det ble i 2018 gjennomført en evaluering av Strategi- og handlingsplan for mangfold og likestilling.
Evalueringen viste at de fleste av tiltakene i planen har blitt fulgt opp, men at kommunen må ha et
mer kontinuerlig fokus på dette arbeidet, samt mer opplæring for flere ledernivåer. Strategi- og
handlingsplan for mangfold og likestilling ble forlenget ut 2019 med noen mindre endringer.
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6.2

Rekruttering

Ski kommunes Mangfoldserklæring lyder Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i
befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder,
funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Erklæringen brukes ved utlysninger av alle ledige stillinger.
I rekrutteringsprosesser har kommunen fokus på likebehandling av søkere, der målet er å tilsette den
best kvalifiserte søkeren uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn med mer. I 2013
inngikk Ski kommune en avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som slår fast at
minst én person med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, dersom vedkommende er
kvalifisert til stillingen.
Det ble i 2016 lagt til et punkt i Innstillingen som brukes i ansettelsessaker, hvor
rekrutteringsansvarlig må krysse av for at mangfolds- og likestillingshensyn er hensyntatt i
rekrutteringsprosessen. Dette gjelder både avtalen med IMDi, men også punktene fra Strategi- og
handlingsplan for mangfold og likestilling vedrørende positiv særbehandling.

6.2.1 Status 2018 for rekruttering
Antall søkere som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn sier ikke noe om de er
kvalifisert til stillingen de søker på. Rekrutteringssystemet benyttes ikke fullt ut av alle virksomheter,
slik at det kan være mangelfull registrering. Tallene nedenfor gir derfor kun en indikasjon.
Ut fra Ski kommunes rekrutteringssystem var det 77 søkere med innvandrerbakgrunn som ble innkalt
til intervju i 2018. Av disse ble 38 personer (23 kvinner og 15 menn) ansatt. Det har siden 2015 vært
en positiv utvikling med tanke på hvor mange søkere med innvandrerbakgrunn som har blitt innkalt
til intervju og som har blitt ansatt. I 2015 ble eksempelvis 13 innkalt til intervju og ti ble ansatt. Det
har vært en gradvis økning mellom 2015 og 2018.
Av søkere som oppga å ha nedsatt funksjonsevne ble to innkalt til intervju og én person ansatt i 2018.
Totalt 392 personer ble rekruttert i 2018. Av disse var 77 prosent kvinner og 23 prosent menn.
Gjennomsnittsalderen på de nytilsatte i 2018 var 35 år, mens gjennomsnittsalderen for alle fast
ansatte i Ski kommune var 45 år per 31.12.2018.

6.3

Utdanning

Arbeidstakere i Ski kommune kan søke om stipendmidler for å dekke utgifter knyttet til etter- og
videreutdanning. Det ble innvilget stipendmidler våren 2018, men ikke for høsten 2018. Kommunen
tilbyr også en lønnskompensasjonsordning ved deltids grunnutdanning og gjennomfører årlige
kompetanseforhandlinger for ansatte som har tatt relevant etter- og videreutdanning.

6.3.1 Status 2018 for utdanning
Gjennom stipendordningen fikk 19 medarbeidere, av totalt 24 søkere, innvilget søknad om sentrale
stipendmidler våren 2018. Av innvilgede stipender ble 18 tildelt kvinner og ett tildelt menn. Flere av
de som fikk avslag hadde for lav stilling (under 50 prosent) til å fylle kriteriene for stipend.
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Kommunen har opprettet en lønnskompensasjonsordning for grunnutdanning på deltid, hvor ansatte
kan søke om å få kompensert en del av sin lønn under studier. Det er totalt åtte plasser i ordningen
og ved utgangen av 2018 var seks av dem kvinner og to var menn.
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.4 gjennomfører kommunen årlige
kompetanseforhandlinger. I 2018 fikk 48 arbeidstakere, av totalt 61 søkere, innvilget
kompetansetillegg på bakgrunn av fullført etter- eller videreutdanning, hvorav 39 var kvinner og ni
var menn. Karriereutvikling og eventuelle kompetansehevende tiltak er også et tema under de årlige,
individuelle medarbeidersamtalene.

6.4

Kjønnsfordeling

Kommunen har som langsiktig mål å sikre en jevn kjønnsbalanse innenfor alle tjenesteområder. For å
oppnå dette er positiv særbehandling av det underrepresenterte kjønn ved ansettelser i særskilte
kvinne- eller mannsdominerte yrker et av tiltakene i Strategi- og handlingsplanen for mangfold og
likestilling. Dette er et langsiktig arbeid.

6.4.1 Status 2018 for kjønnsfordeling
Kvinner utgjør fortsatt den største andelen ansatte i Ski kommune, med 78,8 prosent av totalt
2 463 fast ansatte.
Fordelingen i rådmannsgruppa var i 2018 tre kvinner og to menn. Andel kvinner og menn av
virksomhetslederne utgjorde henholdsvis 61 og 39 prosent kvinner (20 pers.) og menn (13 pers.).
Kjønnsfordelingen har vært relativt stabil de siste årene og fordelte seg slik ved utgangen av 2018:
Fast ansatte kvinner
Område

Andel

Fast ansatte menn

Antall

Andel

Antall

Kommunalområde Stab/støtte

69 %

61 personer

31 %

28 personer

Kommunalområde Oppvekst

86 %

955 personer

14 %

158 personer

Kommunalområde Velferd

83 %

813 personer

17 %

171 personer

Kommunalområde Samfunn

41 %

113 personer

59 %

164 personer

Tabell 9 Kjønnsfordelingen av fast ansatte per kommunalområde

Kvinner er særlig overrepresentert innen områdene Oppvekst og Velferd, mens menn er noe
overrepresentert innenfor område Samfunn.
Sammenligning av kjønnsfordelingen ved utgangen av 2018 med tall fra 2017 viser at andelen
kvinner innen område Samfunn har økt fra 39 til 41 prosent. Fra 2016 til 2018 har andelen kvinner
innen dette området økt fra 37 til 41 prosent. Innenfor område Velferd har andelen menn økt fra
henholdsvis 15 til 17 prosent fra 2017 til 2018. Dette er en liten, men positiv utvikling med tanke på
målet om en jevn kjønnsbalanse innen alle kommunalområder. Innenfor område stab/støtte har det
vært liten endring i kjønnsbalansen de siste årene.
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6.5

Deltidsstillinger

Statistisk er det oftest kvinner og arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som innehar
deltidsstillinger. De er også overrepresenterte innenfor område Velferd og da spesielt innenfor pleie
og omsorg. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og
arbeidsgiver jobber fortløpende med deltidsproblematikk innen pleie og omsorg.

6.5.1 Status 2018 for deltidsstillinger
Ved utgangen av 2018 var det 886 fast ansatte i redusert stilling i Ski kommune, noe som tilsvarer
36 prosent av alle ansatte. Det er en liten nedgang av antall ansatte i deltidsstilling fra 2017.
Statistikk viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse i pleie- og omsorgssektoren økte fra 67,9 prosent i
desember 2017 til 70,7 prosent i desember 2018 for fast ansatte.
Det er gjennomført en kartlegging blant ansatte i deltidsstillinger, og på bakgrunn av dette vil
kommunen prøve ut tiltak hvor ansatte som jobber langvakter eller ekstra helger får utbetalt et
ekstra lønnstillegg beregnet etter antall arbeidede vakter. En slik prøveordning ble vedtatt for ett
sykehjem i kommunen i 2018. Ordningen vil bli evaluert i løpet av 2019.
Kommunen har også hatt fokus på at ledige deltidsstillinger skal brukes til å øke stillingsandelen til
andre deltidsansatte fremfor å lyse ut ny deltidsstilling, eventuelt at stillingen lyses ut som full
stilling. Dette blir ivaretatt gjennom Omstillingsutvalget, som behandler alle ledige stillinger i
kommunen før utlysning.
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6.6

Likelønn

Oversikt som viser gjennomsnittslønn per kjønn og stillingskode blir brukt som
underlagsmateriale i de lokale lønnsforhandlingene. Medarbeidere som er i foreldrepermisjon
ivaretas også her. Ski kommunes lønnspolitikk understreker at likelønn er et mål og at avlønning skal
skje uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne med mer.

6.6.1 Status 2018 for likelønn
Kommunen har fokus på likelønn under lokale lønnsforhandlinger.
Tabellen under viser hvordan kjønnene er fordelt i henhold til KS Hovedtariffavtalens (HTA)
inndelinger i kapitler og stillingsgrupper, samt hva kvinners lønn utgjør i prosent av menns lønn.
Tallene gjelder fast ansatte per 31.12.2018:
Kvinner

Menn

Antall
1 964

Andel
79 %

Gj.snittslønn
kvinner
468 153

2

75 %

994 000

HTA kap. 3, virksomhetsledere

19

58 %

767 789

96 %

14

42 %

801 714

HTA kap. 3, avd. l. (tidl. kap. 4)

80

79 %

607 518

102 %

21

21 %

595 695

Kategori
Alle ansatte
HTA kap. 3, kommunalsjefer

HTA kap. 3, avd. l. (tidl. kap. 5)

Kvinners
lønn i %
av menns
97 %

Antall
525

Andel
21 %

Gj.snittslønn
menn
483 190

100 %

1

25 %

994 000

11

44 %

689 291

102 %

14

14 %

676 136

1 727

81 %

448 530

103 %

399

19 %

436 821

HTA kap. 4, ufaglærte*

306

72 %

369 769

100 %

121

28 %

370 063

HTA kap. 4, faglærte*

602

82 %

419 364

100 %

132

18 %

419 196

HTA kap. 4, høyskoleutd. (3 år)*

439

87 %

468 475

102 %

63

13 %

461 424

HTA kap. 4, høyskoleutd. (4 år)*

197

90 %

503 231

104 %

23

10 %

481 617

HTA kap. 4, høyskoleutd. (5 år)*

143

78 %

550 355

102 %

40

22 %

537 973

HTA kap. 4, krav om mastergrad*

20

71 %

553 515

97 %

8

29 %

571 888

HTA kap. 4, lektor med tillegg

39

71 %

588 703

97 %

16

29 %

605 413

HTA kap. 4, ledere*

20

57 %

532 930

115 %

15

43 %

465 093

HTA kap. 5, fagstillinger

83

61 %

607 158

96 %

53

39 %

632 998

HTA kap. 4, totalt u/ lederstillinger

Tabell 10 Kommunens lønns- og ansattfordeling mellom kvinner og menn
Ansatte i flere stillinger med ulik lønn telles her flere ganger, og tallet på fast ansatte vises derfor som noe
høyere enn angitt tidligere i kapitlet.
Tabell er satt opp etter ny inndeling i HTA, hvor tidligere skille mellom 4 B og 4 C (undervisningspersonalet) er
fjernet.
(*) Avdelingsledere med budsjettansvar ble i 2017 flyttet til kap. 3 fra kap. 4 og 5. De har i kap. 3 ulik
stillingskode, grunnet ulike krav til utdanning osv., de er derfor skilt ut i tabellen.

Innenfor de fleste av disse stillingsgruppene er kvinner og menns lønn tilnærmet lik. Tallene viser en
svak positiv likelønnsutvikling ved å se alle ansatte samlet. Fra 2014 til 2018 har kvinners lønn i
prosent av menns lønn økt fra 94,1 til 96,9 prosent. Endringen fra 2017 til 2018 er på
1,1 prosentpoeng, fra 95,8 til 96,9 prosent.
Blant virksomhetslederne ligger kvinners lønn i prosent av menns lønn på 95,5 prosent. Dette
tilsvarer en nedgang fra 2017 (som var 96,6 prosent). Det ble bevisst gjort noen grep i de lokale
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lønnsforhandlingene som kan forklare nedgangen. Kommunen vil ha fokus på å rette opp eventuelle
skjevheter i lønnsforhandlingene i 2019.
Når det gjelder stillinger med krav om mastergrad og lektor med tillegg er det flere kvinner med
lavere ansiennitet i disse kategoriene, noe som kan forklare at kvinners lønn av menns lønn er noe
lavere. Det har vært en økning innen kategori Lektor med tillegg, hvor kvinners lønn av menns lønn
har økt fra 95 prosent i 2017 til 97 prosent i 2018.
Kategori HTA kap. 4, ledere inneholder flere stillingskoder. Det er flest menn i stillingskode
7003 arbeidsleder mens kvinner er overrepresentert innen stillingskode 7453 fagleder. Grunnet ulike
krav til utdanning og ansvar i de to stillingskodene er også gjennomsnittslønnen ulik.
Gjennomsnittslønn for 7003 arbeidsleder er kr 448 600, mens gjennomsnittslønn for 7453 fagleder er
kr 541 107. Dette kan forklare at kvinner i denne kategorien tjener 115 prosent av menns lønn.
Innen fagstillinger i kap. 5 har kvinners lønn av menns lønn økt fra 95 prosent i 2017 til 96 prosent i
2018.

6.7

Oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser

Kommunen har gjennom sin personalpolitikk satt fokus på å ha en livsfasepolitikk. Kommunen skal
tilrettelegge for alle ansatte så langt det er mulig, i alle faser av livet. Hver fase medfører ulike behov,
krav, begrensinger og muligheter. For at ansatte skal være en best mulig ressurs må ulike tiltak
vurderes, slik at kommunen kan tilrettelegge for ansatte som er i starten av arbeidslivet, i
karrierefasen og for ansatte som nærmer seg pensjonsalder.
Kommunens permisjonsordninger kan benyttes fleksibelt ved omsorgsoppgaver i alle livsfaser, og
kan ses på som et likestillingstiltak. Det samme gjelder for tilrettelegging av arbeidstid og avtale om
fleksitid. Kommunen tilrettelegger også for at ansatte skal kunne delta på obligatoriske norskkurs.
Prosedyre for oppfølging av gravide arbeidstakere skal sørge for at Ski kommune bidrar til at gravide
ansatte skal kunne stå i arbeid lengst mulig. Ski kommune tilrettelegger også for betalte ammepauser
i arbeidstiden.
Ski kommune tilrettelegger for at ansatte med nedsatt eller endret funksjonsevne skal kunne
beholde sitt arbeidsforhold på ulike måter. Som eksempler nevnes det tilrettelegging med diverse
hjelpemidler, utstyr og oppfølging av bedriftshelsetjeneste, tilrettelegging av arbeidstid, -sted og
-oppgaver, utprøving av restarbeidsevne og/eller omplassering til ny stilling.
Ski kommune arrangerer årlige pensjonsdager med pensjonsleverandørene for ansatte fra 55 år. I
tillegg til informasjon om pensjonsmuligheter er det også fokus på det helsefremmende perspektivet
ved å stå i jobb lengst mulig.
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6.8

Sykefravær og IA-arbeid

Målet om å redusere sykefraværet i Ski kommune er høyt prioritert av politikere, verneombud,
tillitsvalgte og ledelsen i Ski kommune. Det er utarbeidet en konkret plan for hvordan virksomheter
som sliter med høyt sykefravær skal følges opp.

6.8.1 Status 2018 for sykefravær
Sykefraværsprosenten for 2018 i Ski kommune var 8,1 prosent. Det er det laveste sykefraværnivået
som er målt siden 2014.
Virksomheter som har over 9 prosent fravær skal etter et forberedende møte med virksomhet HR
gjennomføre møter i det lokale Medbestemmelsesutvalget (MBU) 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 av
ekstern/intern konsulent.

Arbeidsmiljødugnad

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse. Hensikt: Skape internt drevet
forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø.

Frokostmøte med
personalledere

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

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

Godt/hyppig samarbeid mellom rådgiver og virksomhetsleder basert på
de problemstillingene som virksomhetene ønsker bistand på.
Informasjon til virksomhetsledere med råd og veiledning innenfor
aktuelle personalmessige tema 4-6 ganger årlig.

Alle ledere med
personalansvar
Virksomhetslederne

Dedikerte ressurser for å sikre at retningslinjer og rutiner er oppdatert i
kvalitets-/avvikssystemet. Dette anses som et viktig verktøy for alle
ledere i Ski kommune.
Virksomhet HR inviteres med på samtaler med ledere, spesielt knyttet til
sykefravær, eller fare for sykefravær. HR-rådgiver 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, for eksempel 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
4) God endringsprosess i praksis
Detaljerte sykefraværsrapporter drøftes med aktuelle virksomheters
ledergruppe. Årsaker og tiltak vurderes før dette drøftes videre i
virksomhetenes MBU.

Alle ansatte

Rådgivning i
enkeltsaker
Tema på virksomhetslederforum
Rapporter i økonomiog HR-system
Lederutviklingsprogram

Bistand til
virksomheter med
høyt sykefravær

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

Virksomhetenes
ledergrupper

Tabell 11 Gjennomførte tiltak i 2018
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6.8.2 Status 2018 for omplassering
I 2018 ble 12 personer omplassert til nye stillinger (fast eller vikariat) i Ski kommune av helsemessige
årsaker. I tillegg har én person som har hatt status som omplasseringskandidat i 2018, gått tilbake til
sin opprinnelige stilling.

6.8.3 Status 2018 for inkluderende arbeidsliv (IA)
Det ble i 2018 gjennomført tre møter i IA-utvalget. Utvalget består av representanter fra
Arbeidslivssenteret, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, rådmann og virksomhet HR. Tema på IAmøtene har vært å ha løpende dialog og vurdering av IA-tiltakene som ligger i den årlige sentrale
handlingsplanen for HMS/arbeidsmiljø.
Det har vært fokus på å jobbe med tiltak for å forsøke å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær,
bedre arbeidsmiljø, fokus på inkludering og tiltak som kan være med å forebygge tidlig frafall.

6.9

Etikk og verdier

Fokus på etikk og verdier er innarbeidet i flere styringsdokumenter for kommunen.
Ski kommunestyre har valgt Åpenhet og Respekt som kommunens grunnleggende verdier.
Kommunen har også vedtatt etiske retningslinjer for de ansatte, og verdiene Åpenhet og Respekt
ligger til grunn for og gjenspeiles i de etiske retningslinjene. Etikk skal være en del av den enkeltes
daglige refleksjon i utførelsen av arbeidet.

6.9.1 Etikk
De etiske retningslinjene skal sikre at Ski kommunes virksomhet skal være tillitsskapende og preges
av høy etisk standard.
De etiske retningslinjene innebærer blant annet at:
• Ansatte skal behandle tjenestebrukere, kollegaer og andre med åpenhet og respekt og
opptre med saklighet og høflighet overfor brukerne av kommunens tjenester.
• Kommunen skal lytte til innbyggernes interesser og sikre likebehandling.
• Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger er upartiske og at de ikke kommer i
konflikt med kommunens interesser.
• Ansatte opptrer med et godt skjønn i sosiale medier.
• Ansatte og tillitsvalgte viser respekt for hverandres roller og myndighet, slik at kommunens
omdømme ikke svekkes.
• Ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke handlinger, saksforberedelse og
vedtak.
• Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med
kommunens virksomhet. Ski kommune skal være en åpen organisasjon, slik at opplysninger
ikke må holdes tilbake av bekvemmelighetsgrunner eller andre årsaker.
• Ansatte skal behandle all taushetsbelagt informasjon med varsomhet.
Retningslinjene slår også fast at kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt å ta opp
eventuelle kritikkverdige forhold. Ski kommune har en egen prosedyre for varsling, som beskriver
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behandlingen av kritikkverdige forhold. Prosedyren ble revidert og behandlet i kommunens utvalg i
2017. Målet med revisjonen var å gjøre det enklere for den som skal bruke prosedyren i å få klarhet i
hva det kan varsles om, hvordan det kan varsles, samt hvordan varslingssaker vil bli behandlet.

6.9.2 Verdier
Alle ansatte har ansvar for å etterleve de vedtatte grunnleggende verdiene Åpenhet og Respekt. I
tillegg har alle virksomhetene i kommunen selv valgt ytterligere to verdier som de skal jobbe etter.
Verdiene har blitt valgt i samarbeid med de ansatte, gjennom seminarer og idédugnader.
Virksomhetene skal fortløpende følge opp arbeidet med verdiene og etterleving av disse.
Kommunens verdier er også blitt definert av Samhandlingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget med
tanke på samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte/vernetjenesten. Blant annet skal partene
under møtene være forberedt, aktivt lyttende og bidra til best mulige drøftinger. Partene skal etter
møtet vise forståelse for hverandres ståsted og formidle utvalgenes konklusjoner med respekt.
Samarbeidet mellom partene evalueres årlig.
Alle virksomheter skal utarbeide en lokal kompetanseplan som skal forankres i virksomhetens og
kommunens verdier og hvor disse skal synliggjøres gjennom de planlagte kompetansetiltakene. Det
er også viktig at virksomhetene legger aktivt til rette for medvirkning på alle nivåer, sett i lys av
verdiene Åpenhet og Respekt. Ski kommunes personalpolitikk bygger også på dette verdigrunnlaget.

6.9.3 Status 2018 for etikk og verdier i virksomhetene
I den årlige HKI-undersøkelsen (medarbeiderundersøkelse) er et av punktene som skal besvares
hvorvidt Ski kommunes verdier preger arbeidet virksomheten utfører. Resultatene fra 2018 viser at
de aller fleste ansatte mener at verdiene preger arbeidet som utføres i kommunen. Snittet av
svarene er i 2018 på 3,8 av 5 mulige. Dette tilsvarer snittet i 2016, men viser en svak negativ utvikling
fra 2017 hvor snittet var på 3,9.
I 2018 har virksomhetene jobbet aktivt med etikk og etterlevelse av egne valgte verdier. Nedenfor er
det gitt konkrete eksempler på noen virksomheters arbeid med dette.
Verdiene som er vedtatt av hver enkelt virksomhet skal ligge til grunn i tjenesteutførelsen og
gjenspeiles i arbeidet som utføres av de ansatte. Et eksempel er virksomhet HR, som har fokus på at
virksomhetens verdier skal gjenspeiles i HRs møte med virksomhetene.
Noen av Ski kommunes virksomheter har tatt inn behov for kompetanseheving i profesjonsetikk,
etisk refleksjon og metode i lokale kompetanseplaner. Et eksempel på dette er Follo barne- og
ungdomsskole, som har fokus på kompetanseheving i profesjonsetikk og nærvær. Follo barne- og
ungdomsskole har gjennomført et organisasjonsutviklingsprogram Åpen og respektfull
kommunikasjon ved FBU. Her skoleres de ansatte i ulike former for kommunikasjon og samhandling
internt, blant annet kollegastøttemetodikk. Dette arbeidet har fortsatt i 2018.
Langhus bo- og servicesenter er et eksempel på en virksomhet som har fokus på både kommunens
og virksomhetens egne valgte verdier i sin lokale kompetanseplan. Verdiene Åpenhet, Respekt,
Trygghet og Trivsel er tatt inn i de overordnede målsettingene for kompetanseutvikling.
Kompetanseplanen understreker også at medarbeiderne skal være etisk bevisste.
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Botjenester har fokus på viktigheten av at ansatte gjør etiske refleksjoner i sitt daglige arbeid, noe
som er lagt inn i kompetanseplanen for 2018, i likhet med 2017. Det ble gjennomført kurs for ansatte
ved virksomheten i Etikk, verdier og selvbestemmelse. Læremålene for kurset var blant annet å gi
deltakerne en forståelse for etikk og verdier, samt å gi de ansatte verktøy til å utføre etiske
refleksjoner i sitt arbeid. Kurset legger til grunn at deltakerne har reflektert over kommunens og
virksomhetens verdier.
Finstadtunet er et annet eksempel på en virksomhet som har etisk bevissthet med i sin
kompetanseplan. I planen for 2018 er det lagt inn at ansatte skal få opplæring i bevissthet rundt
verdier og holdninger, praktisk gjennomført gjennom aktiv bruk av oppdaterte velkomstmapper
inkludert Min livshistorie.
Hjemmetjenesten har lagt inn behov for kompetanseheving i etisk refleksjon og metode i sin
kompetanseplan for 2018. Kråkstadtunet har lagt inn kompetansehevende kurs med særlig fokus på
kommunikasjon og etikk for alle ansatte i sin kompetanseplan. Miljøarbeidertjenesten har fokus på at
nyansatte skal få god opplæring i etikk, herunder kommunens etiske retningslinjer.
Skolene og barnehagene i Ski kommune har også i 2018 vært involvert i Lærerprofesjonens etiske
plattform, etter initiativ fra Utdanningsforbundet. Plattformen gjelder alle pedagoger som arbeider i
skole eller barnehage, uavhengig av organisasjonstilhørighet.
Flere av barnehagene har fokus på verdier og etisk refleksjon i sine årsplaner. Et eksempel på dette
er Tussestien barnehage, som har nedfelt at verdiene Åpenhet, Respekt og Ansvarlighet skal være
retningsgivende for alt arbeid med barn, foreldre og ansatte. Tussestien barnehage har fokus på
refleksjon over egen praksis som utgangspunkt for at barnehagen skal være en lærende organisasjon.
Bakkebygrenda barnehage har fokus på Refleksjon og har nedfelt i årsplanen at dette skal være en
naturlig del av hverdagen.
Eikeliveien barnehage har nedfelt i sin årsplan for 2018/2019 at Barnehagen skal arbeide med
systematisk refleksjon over egne verdier som skal føre til forbedret, endret og mer bevisst praksis.
Kråkstad barnehage har i sin årsplan med at den daglige kontakten skal bære preg av Ski kommunes
verdier Åpenhet og Respekt.
Siggerud barnehage understreker at alle har med seg forskjellige verdier som styrer de vurderingene
en gjør, beslutningene en tar og hva som er viktig for den enkelte. Personalet i barnehagen drøfter
verdibegrepene og utveksler erfaringer for å komme frem til en felles forståelse av hva barnehagens
verdier betyr.
Skoglia barnehage har definert innholdet i kommunens overordnede verdier og knyttet dette til
rammeplanen. Barnehagen understreker at disse verdiene er sentrale for barnehagens menneskesyn
og læringssyn.
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6.10 Universell utforming
Universell utforming (UU) er et viktig samfunnsovergripende tema. I 2018 har kommunen hatt fokus
på universell utforming inn i plansaker, byggesaksbehandling, tilsyn og kommunens egne
byggeprosjekt.
Det er opprettet en egen Ressursgruppe for universell utforming. Gruppen brukes aktivt for å gi råd
og anbefalinger til valgte løsninger i både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Ressursgruppens
leder er utpekt som KS-ambassadør for universell utforming.

6.10.1 Status 2018 for universell utforming
Kommunen gjennomførte flere viktige tiltak i 2018, blant annet:
• Dialogkonferanse for ansatte i Ski og Oppegård, samt for samarbeidspartnere som arkitekter
og utbyggere.
• Kartlegging av kommunale bygg som sykehjem, omsorgsboliger, idrettshaller, samfunnshus
og rådhus/teater.
• Det er i samarbeid med ressursgruppe for universell utforming i Oppegård kommune
utarbeidet en strategi for universell utforming for Oppegård og Ski kommuner.
• Deltagelse på kompetansehevende kurs i regi av Universell utforming AS.
• Gjennomført tilsyn med tanke på universell utforming i enkelte byggesaker/-prosjekter, blant
annet Hebekk skole, Nordbyveien, bussholdeplass Ski sykehus, Skoglia Terrasse boligsameie
og Haugbro Terrasse.
• Deltagelse i utarbeidelse av planbestemmelser for Nordre Follo.
• Oppfølging av saker i tilbakemeldingsboks for universell utforming.
• Opprettet en testgruppe bestående av innbyggere i Ski kommune med ulike utfordringer i
forhold til syn, bevegelse, hørsel og kognisjon. Testgruppen er tenkt benyttet når nye
anleggsområder rigges og nye bygg settes opp, både før, under og før ferdigstillelse. Målet er
å påse at universell utforming gjennomføres.
• Akershus fylkeskommune har i forbindelse med prosjektet Kartlegging av tilgjengelighet og
universell utforming i friluftsområder/turstier i Akershus kartlagt turstier, parker og
kulturminner i Ski kommune. Ressursgruppen for universell utforming i Ski har kommet med
forslag om hvilke steder som bør prioriteres. Resultatene er tilgjengeliggjort for alle på
nettstedet Norgeskart.no.
• Kjøpt inn to benker som er satt ut på Stien for alle på Hebekk.
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7 Kvalitet og internkontroll
7.1

Kvalitetslosen

Kvalitetslosen er Ski kommunes elektroniske kvalitetssystem og
benyttes blant annet i arbeidet med kvalitetsforbedring og
internkontroll. Kvalitetssystemet består av:
• Kvalitetsdokumentasjon som reglementer, prosedyrer,
retningslinjer, skjemaer og maler blir samlet og lagret på et sted.
Systemet gir ledere og ansatte god oversikt over hvilke dokumenter som til enhver tid
er gjeldende.
• I kommunens elektroniske avvikssystem melder ansatte avvik/uønskede hendelser
elektronisk, og nærmeste leder mottar epost om at vedkommende har et avvik til
behandling. Den ansatte som har meldt avviket kan se i loggen hva som er gjort med avviket.
• Systemet gir lederne verktøy i forhold til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser
innen egen virksomhet.

7.2

Internkontroll

Som en del av internkontrollen har kommunen i løpet av 2018 hatt fokus på følgende områder:
•

Beredskap
- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Follo kommune ble vedtatt i
kommunestyret 20.6.2018.
- Revidert overordnet beredskapsplan, samt alle vedlegg og tiltakskort ble vedtatt i
kommunestyret 26.9.2018.
- Det ble i 2018 anskaffet 30 000 Kaliumjodid Recip-tabletter til kommunens innbyggere.
Ved atomuhell kan det bli utslipp av radioaktivt jod som kan forurense luften, samt mat
og drikke. Inntak av jod-tabletter reduserer risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.
Tablettene er fordelt og oppbevares ute i flere virksomheter, som barnehager, skoler og i
forskjellige omsorgsbygg.

•

Smittevern
- Tiltakskort for smittevern i barnehage, skole og SFO ble utarbeidet.
- Infeksjonskontrollprogram for helse- og omsorgstjenestene i Ski kommune ble utarbeidet

•

Miljørettet helsevern
Kommuneoverlegen har ansvar for å føre systematisk tilsyn med og godkjenne kommunale
og private barnehager, samt alle grunnskoler i Ski kommune. Det er etablert en plan for
godkjenning og stedlige tilsyn.
- På bakgrunn av gjennomgang av barnehagenes egenrapportering i 2017 iht. Forskrift om
miljørettet helsevern, ble alle kommunale barnehager godkjent, og fikk utdelt sitt
offisielle godkjenningsbevis den 17.4.2018.
- Den 29.5.2018 ble alle private barnehager godkjent etter forskrift om miljørettet
helsevern.
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•

GDPR/Personvern
Ny personvernforordning (GDPR) og personopplysningslov skjerper kommunens plikter til
håndtering av personopplysninger, og gir innbyggerne et styrket personvern i form av regler
for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger. I arbeidet har kommunen:
- Gjennomført en kartlegging av samtlige IT-systemer i kommunen våren 2018, for å få
oversikt over hvilke personopplysninger som behandles.
- Besluttet at kommunen skal benytte standardiserte databehandleravtaler overfor
leverandører.
- Gitt en orientering til Formannskapet om GDPR 23.8.2018.
- Opprettet personvernombud, som skal bidra til at Ski kommune etterlever kravene som
stilles til personvern/GDPR.
- Utarbeidet og publisert personvernerklæring for Ski kommune på nettsidene 05.12.2018.

•

Farmasøytisk tilsyn
Farmasøytisk tilsyn og rådgiving har vært utført av ekstern godkjenner i henhold til gjeldende
rammeavtale.
Tilsynsfarmasøyten opplever at det er lagt ned et godt stykke arbeid med prosedyrene for
legemiddelhåndtering i alle virksomhetene i Ski kommune i løpet av 2018, noe som er svært
bra for kvaliteten på tjenesten som leveres. Det er i 2018 tatt i bruk e-læring til teoretisk
legemiddelopplæring.
Det har i 2018 vært utført farmasøytisk tilsyn, herunder gjennomgang av rutiner for
legemiddelhåndtering, ved følgende virksomheter og avdelinger i Ski kommune:
- Finstadtunet sykehjem
- Solborg bo- og aktiviseringssenter
- Langhus bo- og servicesenter
- Kråkstadtunet omsorgsboliger
- Follo omsorgsboliger
- Miljøarbeidertjenesten: Avlastningsbolig, Forsterket botiltak og Mork
- Botjenester: Skoghusveien 9, Skoghusveien 6, Lysneveien 61, Solbakken borettslag og
Langhus boligteam
- Hjemmetjenesten
- Dagsenter: Dagbo

7.3

Total avviksstatistikk per kommunalområde

Tabellen viser antall hendelser per kommunalområde:
Kommunalområde
Stab og støtte
Oppvekst
Samfunn
Velferd
SUM

2014

2015

2016

2017

2018

7

26

8

25

6

228

176

405

825

1112

44

23

24

27

8

875

1 081

1 251

1 379

1 154

1 306

1 688

2 256

1409
2 535

Tabell 12 Antall hendelser per kommunalområde
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7.4

Avviksstatistikk

For 2018 ble det totalt meldt inn 2 535 hendelser, registrert i kommunens kvalitetssystem som 2 927
avvik. Hendelsene fordeler seg på hovedkategoriene:
• HMS/ansatt, 915 avvik
• Organisasjon/internt, 330 avvik
• Tjeneste/bruker, 1 682 avvik
Hendelsene registreres i hovedkategoriene nevnt over, og ofte i flere underkategorier. Det vil derfor
alltid være en differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at samme
hendelse kan registreres i flere hovedkategorier og underkategorier.
Kommunen har en vid definisjon av avvik:
• Et avvik oppstår når det ikke er samsvar mellom den tjeneste/praksis som blir utøvd og det
som følger av lover, forskrifter, overordnede styringsdokumenter, prosedyrer, retningslinjer,
interne bestemmelser og/eller instrukser.
• Et avvik kan også være en uønsket hendelse, som kunne ha eller har medført skade på
mennesker, miljø og/eller materiell, eller på annen måte ført til økonomisk tap. En uønsket
hendelse kan indikere behov for forbedring av tjenesten.
Med denne definisjonen har kommunen tilrettelagt for og har også et ønske om at alle uønskede
hendelser skal meldes. På den måten vil kommunen kunne reflektere over hendelsene, og være
bedre rustet til å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene.

7.4.1 HMS/ansatt
Hovedkategorien HMS/ansatt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til helse, miljø og/eller
sikkerhet for de ansatte. Det er registrert 915 avvik innen HMS/ansatt for 2018, en økning på 22
prosent fra 2017.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Arbeidsmiljø

Arbeidsulykker

Nesten- uhell
2014

2015
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Figur 9 HMS/ansatte fordelt på underkategorier
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Oversikten foran viser at:
• Kategori Arbeidsmiljø har en økning på 88 prosent for 2018. Det er flest registreringer på
underkategoriene Psykososialt arbeidsmiljø og Lugging/slag.
• Kategori Nesten-uhell har en økning på 62 prosent. Også her er det flest registreringer på
underkategorien Lugging/slag.
• Kategori Ulykke/skade har også en økning i forhold til 2017. Det er desidert flest
registreringer på underkategorien Lugging/slag.
• Kategori Vold og trusler ligger på samme nivå som foregående år. Det er flest registreringer
på underkategoriene Verbal trakassering.
• Kategori Ytre miljø har hatt en markert nedgang. Det er flest registreringer på
underkategorien Sikkerhet.
Det fokuseres generelt på HMS-arbeid, og det jobbes bevisst med å øke ansattes kompetanse til å
håndtere brukere med utagerende atferd. Det arrangeres regelmessige kurs i hvordan avverge
voldssituasjoner, samt hvordan håndtere situasjonen hvis den allerede har oppstått. Ansatte som har
vært utsatt for vold eller trusler om vold, får tilbud om individuell oppfølging av leder, og eventuelt
oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten. For å ivareta sikkerheten til de ansatte er det blant annet satt
inn ekstra ressurser på enkelte krevende brukere.

7.4.2 Organisasjon/internt
Hovedkategorien Organisasjon/internt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold
på arbeidsplassen. Dette kan være samarbeid, organisering, avtaler osv. Det er registrert 330 avvik
innen Organisasjon/internt i 2018. Dette er om lag samme antall som i 2017, men med litt ulik
registrering på underkategorier.

Figur 10 Organisasjon/internt fordelt på underkategorier

Oversikten over viser at:
• Det har vært en økning i kategorien Materiell/utstyr, herunder Medisinsk utstyr
• Det har vært en nedgang i kategorien Bygg/anlegg og Tjenesteproduksjon
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7.4.3 Tjeneste/bruker
Hovedkategorien Tjeneste/bruker omfatter hendelser og situasjoner som angår tjenestemottakere,
for eksempel elever, pasienter eller brukere. Det er i 2018 registrert 1 682 avvik innen
Tjeneste/bruker, en økning på 15 prosent fra foregående år.

Figur 11 Tjeneste/bruker fordelt på underkategorier

Oversikten over viser at:
• Det har vært størst økning i kategorien Ulykke/skade, med 76 prosent. Her er det flest
registreringer på underkategoriene Fall og Lugging/spark.
• I de andre kategoriene er det små endringer fra foregående år.
Virksomhetene rapporter at de har igangsatt flere tiltak på bakgrunn av meldte avvik. Skolene jobber
aktivt med å forebygge krenkelser i skolemiljøet, og har fokus på å håndtere ulike krenkelser korrekt,
i tråd med aktivitetsplikten i opplæringsloven.
Innen kommunalområde Velferd jobbes det kontinuerlig med opplæring av ansatte i forsvarlig
medisinhåndtering, blant annet ved hjelp av e-læring innen legemiddellære. Dette for å kvalitetssikre
legemiddelhåndteringen.

7.5

Vold og trusler

Det har i 2018 ikke vært økning i antall HMS-avvik innen kategorien Vold og trusler sammenlignet
med foregående år. Antallet avvik på 374 i denne kategorien sier likevel noe om arbeidsdagen og
arbeidsmiljøet til de ansatte i Ski kommune.
Vold, og trusler om vold, er en individuell opplevelse og kan over tid gi psykisk eller fysisk sykdom.
Det å bli utsatt for vold kan være en stor påkjenning for den det gjelder. Imidlertid kan det virke som
at ulike iverksatte tiltak har hatt en positiv effekt, siden det ikke er en økning i antall avvik.
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Registrerte avvik er fortsatt et resultat av at virksomhetene må håndtere mange ulike
tjenestemottakere/brukere med utfordrende/utagerende atferd, samt at ansatte har blitt flinkere til
å registrere avvik i Kvalitetslosen.

7.5.1 Status 2018 for tiltak mot vold og trusler overordnet
Kommunen jobber målrettet for å redusere vold og trusler mot ansatte, og det er satt forskriftskrav
til virksomhetene om å kartlegge hvilken risiko det er for at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler
under arbeid. Kommunen har også, som en del av det overordnede HMS-arbeidet, utarbeidet
prosedyre og veileder for forebygging og håndtering av vold og trusler om vold. Det er viktig at
ansatte er kjent med disse dokumentene, og at ledere på alle nivåer aktivt benytter disse. I 2018 er
det laget en mal for risikovurdering av ansattes arbeidsmiljø, med tanke på vold og trusler om vold.

7.5.2 Status 2018 for tiltak mot vold og trusler innen kommunalområde Oppvekst
Vold og trusler innen oppvekstområdet er ofte knyttet til elever med spesielle behov. Nyopprettet
forsterket avdeling ved Hebekk skole, eksisterende avdeling ved Vevelstadåsen skole, samt Follo
barne- og ungdomsskole, er steder hvor det ofte oppstår utfordringer med hensyn til vold og trusler.
Til tross for ekstra tilførte ressurser og dermed tettere oppfølging av disse elevene, oppstår det
situasjoner med utagerende atferd i skolemiljøet.
Det jobbes kontinuerlig med opplæring av ansatte, og det benyttes kompetanse på tvers av
virksomheter i kommunen.

7.5.3 Status 2018 for tiltak mot vold og trusler innen kommunalområde Velferd
Fysisk vold og trusler innen velferdsområdet er ofte relatert til pasienter som har utagerende og/eller
truende atferd. Det er spesielt Eikjoltunet ved Solborg bo- og aktiviseringssenter som har store
utfordringer knyttet til utagering fra demente brukere, men dette er også en kjent problematikk ved
de andre sykehjemmene. Dette fordi en stor andel av dagens brukere på sykehjemmene har ulik grad
av demens.
Miljøarbeidertjenesten som yter tjenester til rus- og psykiatribrukere, samt Botjenester som gir
tjenester til utviklingshemmede, opplever også mange utfordringer med vold og trusler mot ansatte.
Innen velferdsområdet jobbes det forebyggende med kompetanseheving av ansatte for å forebygge
og på best mulig måte håndtere utagerende atferd.

7.6

Varsling

Det var to varslingssaker i Ski kommune i 2018. Den ene konkluderte med at det var grunn til å fastslå
at det var kritikkverdige forhold, og reaksjon ble gitt. I den andre saken ble det ikke funnet
kritikkverdige forhold.
Ski kommunes etiske retningslinjer slår også fast at kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er
legitimt å ta opp eventuelle kritikkverdige forhold.
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7.7

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser gjennomføres for å få informasjon om brukernes tilfredshet med ulike
kommunale tjenestetilbud. Resultatene benyttes til å forbedre tjenestene slik at brukerne opplever
bedre service og tilgjengelighet.
Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2018 for å frigjøre tid til prosjektarbeid i forbindelse
med Nordre Follo kommune. Sentrale undersøkelser for skole ble gjennomført som normalt.

7.8

Dialogmøter

Det skal årlig avholdes dialogmøter i hver virksomhet i kommunen. Dialogmøtene fungerer som en
møteplass mellom:
• Virksomhetsleder
• Representant for de ansatte på virksomheten
• Brukerrådets medlemmer
• Politikere fra kommunestyre og hovedutvalg
Dialogprosessen for 2018 startet opp med ordførers møte med brukerrådslederne i januar.
Dialogmøtene på kommunens virksomheter ble gjennomført i løpet av tre uker i mars og april. For å
legge til rette for en bredest mulig deltakelse fra politikerne, var det i disse ukene ikke planlagt andre
politiske møter. Det ble gjennomført tre felles dialogmøter for virksomheter uten brukerråd for
kommunalområdene Stab/støtte, Oppvekst og Samfunn.
Alle kommunens virksomheter avholdt dialogmøter i 2018. Som en oppfølging av dialogmøtene ble
det utarbeidet et notat med en oversikt over de ulike innspillene fra møtene. Resultatet av årets
dialogmøter ble forelagt formannskapet som egen sak i juni. I denne saken ga rådmannen en skriftlig
tilbakemelding på innspill som kom frem under dialogmøtene. Formannskapet vedtok å ta
innspillene fra dialogmøtene i 2018 til etterretning. Formannskapet vedtok også å legge notatet med
oversikt over innspillene fra dialogmøtene inn i Budsjett og handlingsplan.
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8 Program Nordre Follo
I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å slå seg
sammen og etablere Nordre Follo kommune. Den nye kommunen vil
tre i kraft 1. januar 2020. Programmet jobber i henhold til
programplan sist vedtatt i Fellesnemnda 18. desember 2018.
Programmet holder i store trekk fremdriften, men har noen avvik
innenfor enkelte prosjekter.
Økonomisk rapportering for program Nordre Follo deles i to:
• Fellesnemndas budsjett, totalt 61,7 mill. kroner for perioden 2017-2019. Budsjettet
er finansiert gjennom statlig reformstøtte på 61,6 mill. kroner, hvorav 30,8 mill. kroner ble
mottatt i 2017 og 30,8 mill. kroner mottas i 2020. I tillegg kommer 0,1 mill. kroner som er
tilskudd til fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om
sammenslåing (Oppgaveutvalgene).
• Budsjett for enkelte prosjekter som skal sikre etablering av nødvendige funksjoner med
forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020. Samlet er rammen på 392 mill.
kroner for perioden 2018-2022.
I 2018 ble det disponert netto 14,9 mill. kroner av Fellesnemndas budsjett. Beløpet inkluderer øvrige
tilskudd programmet har mottatt i 2018. For perioden 2017 og 2018 er det totalt regnskapsført
19 mill. kroner.
Netto utgifter
Forbruk 2017
Forbruk 2018

4 037 Beløpet er netto, det vil si eksklusive merverdiavgift
14 931 Beløpet er netto, det vil si eksklusiv merverdiavgift og tilskudd som program
Nordre Follo har mottatt.
I 2018 er det mottatt følgende tilskudd:
1. Kr 100 000 til fornying og utvikling av lokaldemokratiet (Oppgaveutvalg)
2. Kr 45 089 i OU midler fra KS, tilskudd til ledersamlinger
3. Kr 600 000 i skjønnsmidler tildelt prosjekt Økonomisk politikk

Sum netto utgifter
Program Nordre Follo

18 968

Tabell 13 Netto forbruk utgifter 2017 og 2018, tall i 1 000 kroner

Hovedårsakene til et lavere forbruk i 2018 enn budsjettert skyldes lavt forbruk av midler avsatt til
Nordre Follo-potten på totalt 4,5 mill. kroner. I tillegg er det brukt vesentlig mindre på de enkelte
delprosjektene enn budsjettert.
Drift- og investeringsutgifter på delprosjektene ble totalt på netto 18,9 mill. kroner.
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Budsjettbevilgning for 2018 var på samlet 40 mill. kroner fra Ski og Oppegård kommuner. Tabellen
under viser en oversikt over budsjett for de ulike prosjektene og hva som er utgiftsført i 2018 i
henholdsvis Ski og Oppegård kommuners regnskap.

Plattform IKT

Sak/arkiv/depot

Matrikkel/kart/ KomTek

HR/ØK/anskaffelser

Eiendom, samlokalisering av
rådhusfunksjoner
Eiendom, IKT pilot
samlokalisering
Totalt
Sum totalt

Drift
Inv.
Sum
Drift
Inv.
Sum
Drift
Inv.
Sum
Drift
Inv.
Sum
Drift
Inv.
Sum
Drift
Inv.
Sum
Drift
Inv.
Sum

Prosjektramme
2018-2022
155 000
116 700
271 700
8 800
24 150
32 950
50
3 950
4 000
14 400
24 550
38 950
10 400
32 500
42 900
900
600
1 500
189 550
202 450
392 000

Vedtak
totalt
2018
750
11 450
12 200
900
3 900
4 800
25
275
300
2 100
3 900
6 000
600
14 600
15 200
450
1 050
1 500
4 825
35 175
40 000

Regnskap
totalt
31.12.18
1 387
6 739
8 126
30
476
506
0
0
0
750
73
823
622
7 486
8 108
0
1 304
1 304
2 789
16 079
18 868

Regnskap
2018
Ski
195
6 145
6 340
30
17
47
0
0
0
0
0
0
622
7 486
8 108
0
1 304
1 304
847
14 953
15 800

Regnskap
2018
Oppegård
1 192
593
1 785
0
459
459
0
0
0
750
73
823
0
0
0
0
0
0
1 942
1 126
3 068

Tabell 14 Nordre Follo prosjekter forbruk utgifter 2018, tall i 1 000 kroner

8.1

Rapportering prosjektene

Under følger rapportering på aktiviteter gjennomført i de enkelte prosjektene for 2018. Prosjektene
er delt inn i tre ulike grupperinger; politiske prosjekter, koordinerte prosjekter og administrative
prosjekter.

8.1.1 Politiske prosjekter
Politisk organisering
• Arbeidsgruppene startet opp mai 2018.
• Dagens politiske reglementer i henholdsvis Ski og Oppegård kommune ble kartlagt tredje
tertial.
• De politiske oppnevnte arbeidsgruppene som skal foreslå henholdsvis ny politisk organisering
og politiske reglementer har gjennomført arbeidsgruppemøter.
• Medlemmer i arbeidsgruppene har vært på konferanse i regi av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for kommuner som deltar i prosjektet Fremtidens
lokaldemokrati.
• Arbeidsgruppen for politisk organisering har vært på studietur til nye Asker og nye Drammen.
• Det tas sikte på å legge frem forslag til politisk organisering og politiske reglementer som
sak(er) for Fellesnemnda i mai og juni 2019.
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Prosjektidentitet og felles kultur
• Arbeidsgruppen for kommunevåpen og felles kultur har startet opp. En prosess etter mal fra
nye Asker kommune, med bred involvering av brukere og interessenter, både gjennom
innsending av forslag til kommunevåpen, avstemminger og involvering av organisasjoner.
Forslag fra innbyggere til nytt kommunevåpen ble gjennomført som en konkurranse.
• Den politisk oppnevnte arbeidsgruppen for kommunevåpen for Nordre Follo avsluttet sitt
arbeid desember 2018.
• Den politisk oppnevnte arbeidsgruppen som planlegger aktiviteter for å bygge felles kultur
har gjennomført arbeidsgruppemøter. Det pågår planlegging av aktiviteter. Det tas sikte på å
legge frem forslag til aktiviteter som sak for Fellesnemnda i mai 2019.
Kommune- og fylkestingsvalget 2019
• Arbeidet med å planlegge valget pågår.
• Det er fremmet flere saker til valgstyret.

8.1.2 Koordinerte prosjekter
Kommuneplan
• Kommuneplanen ble behandlet i Ski og Oppegård kommuner juni 2018.
• Høringsutkast er utarbeidet og behandlet politisk i Oppegård oktober 2018 og i Ski november
2018.
• Høringsfrist er satt til slutten av januar 2019.
• Høringsmøter er gjennomført.
Arbeidsgiverpolitikk
• Prosjektbeskrivelse for prosjekt arbeidsgiverpolitikk ble lagt frem for Fellesnemnda i juni
2018.
• Omstillingsavtalen for medarbeidere i Ski og Oppegård kommune er vedtatt.
• Kartlegging av generelle avtale- og pensjonsvilkår er ferdigstilt.
• Arbeidet med utarbeidelse av lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for Nordre Follo er startet.
Eierskap og interkommunalt samarbeid
• Følgende saker ble behandlet i Fylkesnemnda tredje tertial 2018:
- Revisjonsordning: Nordre Follo kommune setter tjenesten ut på anbud.
- Lokalmedisinsk senter: Nordre Follo løser tjenesten i egenregi.
- Byggetilsyn: Nordre Follo løser tjenesten i egenregi.
- Kvalifiseringssenter: Nordre Follo løser tjenesten i egenregi.
- Kontrollutvalgssekretariat: Avtalen sies opp. Utredning legges frem i 2019.
- 110-sentral : Avtalen videreføres. Deltakernavn oppdateres.
• Følgende oppsigelser ble sendt innen 31. desember 2018:
- Ski kommune:
o Follo lokalmedisinske senter IKS
o Follo Byggetilsyn
o Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
o Follo kvalifiseringssenter IKS
o Follo distriktsrevisjon IKS
o Driftsavtale med IKT-Follo
- Oppegård kommune:
o Follo lokalmedisinske senter IKS
o Follo Byggetilsyn
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•
•

o Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Ansvar for videre oppfølging av vedtak er fordelt og vedtatt i ledergruppen i Nordre Follo.
Utredning av ytterligere to samarbeid er ferdigstilt i perioden. Disse legges frem for
Fellesnemnda i 2019.

Økonomisk politikk
• Prosjektplan ble vedtatt høsten 2018.
• Prinsipper og mål for budsjettprosessen er etablert.
• Utviklingsarbeid knyttet til budsjettmodell på kommunenivå har startet.
• Arbeidsgruppe er etablert.
• Anskaffelse av konsulenttjeneste er gjennomført.

8.1.3 Administrative prosjekter
Tjenesteutvikling og innovasjon
• Arbeidsgrupper ble etablert høsten 2018.
• Fokus på fire forskjellige områder, arbeidsgruppene jobber for å finne de beste løsningene
for kommune 3.0 i Nordre Follo.
1. Strategiske endringsvalg og strategisk bygging av innovasjonskultur med utgangspunkt i
nær og nyskapende.
2. Modeller for kompetansedeling.
3. Behovskartlegging.
4. Samhandling på tvers i organisasjonen.
• Behovene er identifisert med utgangspunkt i dagens kommuner og har hensyntatt de mulige
scenarier som Storting og kommunesektoren skisserer for de neste ti årene.
• Samarbeid med andre delprosjekter er etablert og avhengigheter avklares for å sikre effektiv
ressursutnyttelse.
• En av hovedaktivitetene i prosjektet er å jobbe med kulturen i Nordre Follo. På bakgrunn av
dette har delprosjektet bidratt med innovative prosesser i forhold til organiseringen av
Nordre Follo, visning av samhandlingsarenaer og nye kommunikasjonskanaler til ansatte.
• De nye kanalene som vil bli publisert i januar 2019 baseres på resultatene fra prosjektet, og
vil bidra til en trinnvis oppbygging av ny kultur i kommunen frem til 1. januar 2020.
Organisering
• Det er gjennomført en organiserings- og organisasjonsutviklingsprosess med bred
medvirkning. Blant annet er det gjennomført tre samlinger med bred deltakelse høsten 2018.
• Overordnet organisering og innplassering av ledergruppen for Nordre Follo ble besluttet og
gjennomført før sommeren 2018.
• Organiseringen av virksomheter og staber ble besluttet tredje tertial.
• Høringsdokumentet Organisering av virksomhetsområdene og stabene ble presentert for
ansatte 29. oktober 2018 og gjort tilgjengelig på intranettene i Ski og Oppegård kommune.
• Ved høringsfristens utløp, hadde nærmere 200 ansatte og fagmiljøer sendt inn innspill.
• Innspillene er gjennomgått, og viser at det har vært et stort engasjement knyttet til både
hvordan organiseringen skal legge best mulig til rette for både tjenestekvalitet, samarbeid
mellom de ulike virksomhetene og med innbyggerne, og faglig utvikling hos de ansatte.
• Innspillene har omtalt aksept for valgt modell, forslag til forbedringer og også nye,
spennende tanker. Mange av disse vil bli tatt med i det videre arbeidet, først og fremst når
organiseringen skal tydeliggjøres ytterligere i 2019, men også når organisasjonen skal virke
fra 1. januar 2020 som Nordre Follo.
• Alle innspill er gjort tilgjengelig på intranettene.
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Kommunikasjon
• Utkast til kommunikasjonsstrategi er utarbeidet.
• Det er inngått avtale med leverandør om å lage profilprogram.
• Kartleggingsarbeid i forbindelse med inter- og intranett har startet.
• Det er gjennomført et samarbeid mellom byggesak/GEO datamiljøene i Oppegård og Ski om
klart språk i brevmaler i Nordre Follo.
• Felles kurs om sosiale medier for kommunikasjonsrådgiverne.
• Profiler i sosiale medier i Oppegård og Ski er kartlagt.
IKT-plattform
• Den digitale grunnsteinen ble lagt ned november 2018. Prosjektet jobber nå med en gradvis
overgang til ny plattform og nye klienter/pålogging.
• Migrering av AD og Exchange starter for en pilotgruppe i første kvartal 2019 og gjennomføres
for alle ansatte i løpet av 2019. Da vil alle ansatte ha ny arbeidsflate og tilgang til både nye og
gamle løsninger.
• Prosjektet anskaffer internettlinjer, back-up løsning, brannmur, brukerhåndtering, løsninger
for overvåking og annen IKT-administrasjon løpende fremover.
• Prosjektet arbeider med kartlegging av plattformen for å kunne vurdere hva som kan legges i
Azure (sky).
• Prosjektet arbeider med innføring av Office 365 og kommer i løpet av første kvartal 2019 til å
involvere ulike brukergrupper for å tilrettelegge bruken.
• IKT bistår andre delprosjekter ved anskaffelse av nye fagsystemer, og har dokumentert
generelle IKT krav til anskaffelse av systemer og digitale løsninger, som øvrige
prosjekter/sektorer kan benytte seg av.
Samlede utgifter på prosjektet i 2018 var 8,1 mill. kroner. For å sikre rett til momskompensasjon er
utgiftene ført i den kommunen som er eier av innkjøpsavtalen. Det meste av utgiftene til dette
prosjektet har i 2018 blitt ført i Ski kommunes regnskap.
Økonomi, HR, anskaffelser
• Konkurransegrunnlag for ERP-løsning (HR og Økonomisystem) ble utlyst våren 2018.
• Det ble inngått kontrakt med Visma for ERP-løsning for Nordre Follo høsten 2018. Løsning
skal understøtte arbeidsprosesser innen lønn, regnskap, innkjøp med e-Handel og flere HR
prosesser. Fagmiljøene har også startet arbeidet med å etablere grunndata for den nye
løsningen.
• Turnussystem og rekrutteringssystem er lagt inn som opsjon i avtalen.
• Et større analyseverktøy for innkjøp ble ikke lagt inn som et ønske i denne
kravspesifikasjonen, men løsningen innehar en BI (analyse) modul som blant annet henter ut
innkjøpsinformasjon.
• Det er utarbeidet tjenestereiser for tre arbeidsprosesser på tvers med brukerne i fokus
(kollegaer og virksomhetene); ansattreise, innkjøpsprosess og fakturering/innfordring, med
fokus på digitale prosesser.
• Det er gjennomført en kartlegging og evaluering av dagens IKT-avtaler i Ski og Oppegård
kommuner. Dette arbeidet har vært en del av beslutningsgrunnlaget for prosjekt
Harmonisering av fagsystemer.
• Enkelte leveranser i prosjektet er skjøvet på for å frigjøre ressurser inn mot andre prosjekter
eller som en konsekvens av avhengigheter mellom prosjektene. Det gjelder budsjettverktøy,
anskaffelsesstrategi og vurdering av bruk av KS læring. Arbeidsgruppe for å etablere
Konkurransegjennomførings verktøy (KGV) og Kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) for
Nordre Follo (felles base) vil starte opp i januar 2019.
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Samlede utgifter på prosjektet i 2018 var 0,8 mill. kroner. For å sikre rett til momskompensasjon er
utgiftene ført i Oppegård kommune, som eier av innkjøpsavtalen.
Sak, arkiv, depot
• Behovskartlegging ble gjennomført og sluttrapport ble levert andre tertial 2018.
• Sak/arkiv løsning for Nordre Follo er lagt ut på anbud med tilbudsfrist i januar 2019.
• Relativt lavt aktivitetsnivå i prosjektet p.t. ettersom det avventes tilbud og avklaring
vedrørende depot-løsning.
• Evaluering av aktuelle depotløsninger ble ferdigstilt og overlevert prosjektstyret november
2018.
• Rollen som prosjektleder for dokumenthåndtering/-flyt i Nordre Follo er på plass. Prosjektets
mandat skal ferdigstilles januar 2019.
Samlede utgifter på prosjektet i 2018 var 0,5 mill. kroner.
Matrikkel, kart, KOMTEK
• Behovskartlegging er gjennomført i andre tertial 2018.
• Prosjektet er i rute med matrikkel, hvor endring av veinavn er sentralt.
• I januar og februar 2019 legges forslag til nye veinavn ut på høring der det legges opp til
medvirkning fra innbyggere og historielag.
• Matrikkel, kartsystemer og KOMTEK etableres på Nordre Follo IKT-plattform.
Eiendommer og infrastruktur
• Ferdigstilt og tatt i bruk avlastningslokaler.
• Ski rådhus 2. og 4. etasje er tømt og medarbeidere er flyttet til Idrettsveien 16A og Ski
sykehus.
• Innkjøpsavdelingen i Ski og Oppegård kommuner er samlokalisert i Oppegård rådhus.
• Budsjett og styring i Ski kommune og Økonomi og styring i Oppegård kommune er
samlokalisert i Oppegård rådhus.
• IKT-avdelingene er samlokalisert i Ski rådhus.
• HR avdelingene i Ski og Oppegård kommuner er samlokalisert i Idrettsveien 16A i Ski.
• Politiske saker om Ski rådhus og om oversikt over eiendommer og infrastruktur er levert.
• Utredning av fremtidig samarbeidsavtale mellom Kirken og Nordre Follo kommune er
ferdigstilt.
Det er bevilget penger til to underprosjekter i dette prosjektet:
1. Samlokalisering av rådhusfunksjoner; utgifter på prosjektet i 2018 var 8,1 mill. kroner. For å
sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i den kommunen som er eier av
innkjøpsavtalen. Alle utgiftene til dette prosjektet ble ført i Ski kommunes regnskap.
2. Samlokalisering av IKT; dette ble gjennomført høsten 2018. Utgifter på prosjektet i 2018
endte på 1,3 mill. kroner. For å sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i den
kommunen som er eier av innkjøpsavtalen. Alle utgiftene til dette prosjektet ble ført i Ski
kommunes regnskap.
Overordnet styring
• Det arbeides med å beskrive internkontroll-rutiner i Nordre Follo, utforme saksfremlegg som
bidrar til å sikre gjennomføring av politiske vedtak og kommunens rettslige posisjon, et
helhetlig plan og styringssystem samt definisjon av begreper og utarbeidelse av et helhetlig
årshjul.
• Prosjektet jobber tett med Økonomisk politikk.
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Harmonisering av fagsystemer
• Deltakere til prosjektgruppen ble oppnevnt oktober 2018.
• Åtte workshop’er med arbeidsgruppene fra delprosjekt Organisering er gjennomført i
perioden 24. oktober-16. november 2018.
• Det er utarbeidet 25 prosjektforslag for prioriterte fagsystemer i 2019.
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9 Årsregnskap 2018
9.1

Innhold

Driftsregnskap

Regnskapsskjema 1A
Regnskapsskjema 1B
Økonomisk oversikt drift

Investeringsregnskap

Regnskapsskjema 2A
Regnskapsskjema 2B
Økonomisk oversikt investering

Balanse
Detaljert balanseregnskap
Noter

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17

Regnskapsprinsipper
Endring i arbeidskapital
Pensjon
Kommunens garantiansvar
Ski kommunes deltakelse i interkommunale selskaper (IKS)
Endring i regnskapsprinsipp
Aksjer og andeler i varig eie
Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 og §28-12b
Bruk og avsetning til fond
Kapitalkonto
Varige driftsmidler/anleggsmidler
Investeringsprosjekter
Langsiktig lån og avdrag
Selvkostområder
Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Leasingavtaler
Fordelte utgifter
Strykninger
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9.2

Regnskap

9.2.1 Regnskapsskjema 1A, drift
Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

1 Skatt på inntekt og formue

-999 458 056

-1 017 208 000

-981 241 000

-959 280 946

2 Ordinært rammetilskudd

-691 036 019

-678 284 000

-687 243 000

-663 367 809

0

0

0

0

3 Skatt på eiendom
4 Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

0

5 Andre generelle statstilskudd

-4 644 487

-5 700 000

-7 300 000

-5 723 048

6 Sum frie disponible inntekter

-1 695 138 562

-1 701 192 000

-1 675 784 000

-1 628 371 803

-16 136 969

-7 499 000

-10 500 000

-15 059 035

55 205 624

57 479 000

48 430 000

55 589 111

7 Renteinntekter og utbytte
8 Renteutgifter, prov., andre finansutgifter
9 Avdrag på lån
10 Netto finansinntekter/-utgifter
11 Til dekn. av tidl. års regnsk.m. merforbruk
12 Til ubundne avsetninger
13 Til bundne avsetninger
14 Bruk av tidligere års mindreforbruk
15 Bruk av ubundne avsetninger
16 Bruk av bundne avsetninger
17 Netto avsetninger
18 Overført til investeringsregnskapet
19 Til fordeling drift
20 Sum fordelt til drift
21 Merforbruk/mindreforbruk

87 818 452

88 022 000

97 680 000

89 055 231

126 887 107

138 002 000

135 610 000

129 585 307

0

0

0

0

33 659 023

60 898 000

19 720 000

39 404 894

136 161

0

0

239 879

0

0

0

-35 532 695

-14 400 000

-14 400 000

-14 400 000

-11 700 000

0

0

0

0

19 395 184

46 498 000

5 320 000

-7 587 922

0

0

0

25 448 130

-1 548 856 271

-1 516 692 000

-1 534 854 000

-1 480 926 288

1 548 856 271

1 516 692 000

1 534 854 000

1 480 926 288

0

0

0

0
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9.2.2 Regnskapsskjema 1B, drift

Virksomhet
100 Rådmannskontor
101 Økonomi
102 Fellestjenester
103 IKT
105 HR
200 Pedagogisk virksomhet
210 Ski skole
211 Hebekk skole
212 Finstad skole
213 Langhus skole
214 Vevelstadåsen skole
215 Siggerud skole
216 Kråkstad skole
217 Bøleråsen skole
218 Ski ungdomsskole
219 Haugjordet ungdomsskole
250 Felles grunnskole
291 Follo barne- og ungdomsskole
300 Barnehage
401 Finstadtunet
402 Langhus bo- og servicesenter
403 Solborg bo- og aktiviseringssenter
411 Kråkstadtunet omsorgsboliger
412 Botjenester
421 Hjemmetjenesten
422 Miljøarbeidertjenesten
431 Dagsentre
442 NAV
450 Koordinerende tjenester
451 Samhandlingsenheten
460 Familiens hus
602 Plan, bygg og geodata
603 Eiendom
605 Kommunalteknikk
606 Kommunalteknikk, annet
611 Kultur og fritid
700 Virksomhetsovergripende
800 Kirkeformål
SUM

Regnskap 2018
4 609 315
10 154 204
29 555 951
16 836 707
22 489 009
136 501 183
33 179 514
34 837 750
31 989 659
27 110 244
28 965 387
32 270 916
28 306 348
27 273 161
40 678 518
39 434 218
0
-106
155 833 989
75 430 782
40 177 011
102 694 714
17 870 728
67 215 463
80 179 215
70 946 995
19 703 298
44 238 589
852 843
74 971 968
91 262 002
9 969 030
96 629 785
-23 535 341
23 844 211
30 293 926
12 006 683
14 078 405
1 548 856 271

Regulert
budsjett 2018
-6 174 083
7 917 547
26 132 125
19 679 213
20 891 623
129 479 666
31 935 393
34 520 935
32 716 937
26 966 733
28 498 937
29 239 333
29 061 635
27 521 133
41 517 245
37 326 839
1 000
88 336
160 665 507
73 076 616
40 785 468
101 142 324
16 665 714
65 716 482
78 622 558
70 939 581
20 889 725
52 318 543
127 936
66 094 699
87 571 754
18 204 810
94 892 456
-34 755 692
23 634 541
31 110 931
17 979 501
13 688 000
1 516 692 000

Opprinnelig
budsjett 2018
5 917 217
6 766 847
25 113 025
19 525 012
20 141 923
140 669 666
31 156 100
31 771 634
32 110 237
25 943 134
26 493 238
28 567 832
27 791 735
26 449 235
36 706 939
37 219 739
1 369 000
-25 664
173 632 408
71 658 465
37 110 728
101 370 674
18 869 715
64 079 882
72 658 698
69 600 681
21 126 626
53 515 443
0
59 892 436
83 871 554
18 315 710
88 757 855
-38 572 594
23 632 141
31 729 030
46 229 701
13 688 000
1 534 854 000

Regnskap 2017
13 737 600
7 089 546
29 100 928
17 460 426
21 598 652
127 516 987
32 581 180
33 776 993
30 908 820
26 705 012
27 476 376
28 703 916
32 067 432
27 513 919
38 596 040
37 045 895
0
1
153 903 156
74 983 945
39 032 086
95 420 763
18 670 678
58 487 347
77 279 236
64 418 486
20 116 172
44 241 558
0
65 778 249
80 332 452
11 161 823
85 642 924
-14 937 840
23 572 855
29 176 152
7 986 344
13 780 183
1 480 926 288
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9.2.3 Økonomisk oversikt, drift

DRIFTSINNTEKTER

Note
0

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse

7

Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Sum driftsinntekter

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

-75 395 528

-83 903 320

-83 458 677

-75 729 627

-314 404 722

-296 894 627

-291 303 770

-288 183 817

-320 374 212

-218 568 695

-188 520 977

-299 447 122

-691 636 019

-678 284 000

-687 243 000

-663 367 809

-96 850 708

-89 770 800

-94 360 000

-110 843 121

-10 452 856

-3 379 270

-2 485 000

-7 400 751

-999 458 056

-1 017 208 000

-981 241 000

-959 280 946

-2 508 572 100

-2 388 008 712

-2 328 612 424

-2 404 253 193

DRIFTSUTGIFTER

0

Lønnsutgifter

14

1 292 403 612

1 266 020 454

1 230 831 564

1 221 660 354

Sosiale utgifter

2

345 895 712

319 244 603

334 759 855

324 048 034

312 208 724

280 270 660

271 860 478

329 520 795

310 269 330

276 184 948

266 940 925

287 105 165

136 651 597

101 954 047

131 001 674

128 999 948

Avskrivninger

10

124 310 370

121 155 338

0

115 831 708

Fordelte utgifter

16

-37 397 463

-35 778 624

-35 778 624

-38 089 577

2 484 341 881

2 329 051 427

2 199 615 872

2 369 076 428

-24 230 218

-58 957 285

-128 996 552

-35 176 765

-17 935 600

-9 501 000

-10 502 000

-14 870 202

-392 886

-550 000

-550 000

-650 863

-18 328 486

-10 051 000

-11 052 000

-15 521 065

55 247 867

57 479 100

48 430 100

55 614 388

87 818 452

88 022 000

97 680 000

89 055 231

885 568

120 000

120 000

158 047

143 951 887

145 621 100

146 230 100

144 827 666

Kjøp som inngår i komm. tjenesteprod.
Kjøp av tj. som erstatter kom. tjensteprod.

7

Overføringer

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån

12

Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

10

Netto driftsresultat

125 623 401

135 570 100

135 178 100

129 306 601

-124 310 370

-121 155 338

0

-115 831 708

-22 917 188

-44 542 523

6 181 548

-21 701 873

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond

0

0

0

-35 532 695

8

-18 770 119

-18 111 337

-15 726 000

-23 094 378

8, 13

-19 384 788

-13 752 038

-11 614 627

-11 648 621

-38 154 906

-31 863 375

-27 340 627

-70 275 695

Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0

0

0

25 448 130

8

33 709 067

60 898 000

19 720 000

39 717 758

8, 13

27 363 027

15 507 899

1 439 079

26 811 680

61 072 094

76 405 899

21 159 079

91 977 567

0

0

0

0

72

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

9.2.4 Regnskapsskjema 2A, investering

FINANSIERINGSBEHOV:
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Finansieringsbehov
FINANSIERING:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

631 761 009
83 538 187
5 479 335
43 392 586
0
1 787 631
765 958 748

721 950 340
100 000 000
0
14 380 000
0
0
836 330 340

837 031 250
70 000 000
0
14 380 000
0
0
921 411 250

549 528 763
111 829 540
5 053 185
47 505 262
0
6 623 525
720 540 276

-536 502 208
-113 489 016
-5 287 737
-61 140 654
-40 862 168
-263 440
-757 545 223

-585 784 640
-140 000 000
-4 000 000
-84 975 700
-14 380 000
0
-829 140 340

-632 935 000
-140 000 000
-4 000 000
-130 096 250
-14 380 000
0
-921 411 250

-349 967 519
-190 176 066
-20 700 051
-80 345 296
-44 949 042
-1 202 073
-687 340 047

0
0
-8 413 525

0
0
-7 190 000

0
0
0

-25 448 130
0
-7 752 099

-765 958 748

-836 330 340

-921 411 250

-720 540 276

0

0

0

0
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9.2.5 Regnskapsskjema 2B, investering

Investeringsprosjekt
71000 IKT-investeringer
71001 Nettsted
71005 Parkeringsplasser
71012 Nytt økonomisystem/digitalisering
74016 Follo omsorgsboliger
75000 Finstadtun 2, inv./uts.
75001 Solborgvn. 2, inv./uts.
75003 Solborg 1956-bygget
75009 Ski ungdomsskole, kap.utv.
75011 Hebekk skole, rehab.
75014 Veilys, ombygging til måling
75015 Komm. bygg, nedfelte matter
75021 El-ladepunkt til el-biler
75027 Komm. bygg, adgangskontroll
75041 Kråkstadtunet, nye møbler
75044 Eikeliveien fortau, grunnerverv
75045 Eikeliveien fortau
75049 Idrettsveien 64, oppgrad.
75054 Rådhuskvartalet
75058 Vevelstad, undergang jernbane
75059 Fosstjern, områdeplanlegging
75061 Kråkstad barnehage
75064 Solbakken borettslag
75066 Solborg, nye møbler
75068 Komm. bygg, ENØK tiltak
75069 Komm. bygg, universell utforming
75070 Kjøp og salg av utleieboliger
75074 Ski idrettspark, kunstisflate
75075 Komm. boliger, oppgrad.
75076 Trådløst nettverk, oppgrad.
75081 Dagbo, takomtekking
75082 Komm. bygg, tilbakeslagsventiler
75083 Kjøp av moduler til bhg. og skole
75084 Dagaktivitetsplasser, inv./uts.
75087 Sykehjemmene, teknologiske tiltak
75090 FBU, nybygg
75092 Kommuneskogens bygg, rehab.
75097 Waldemarhøy/Ustvedt huset, rehab.
75099 Velferdsteknologi
75100 Skotbu, paviljonger
75101 Hebekk skole, 98-bygg
75106 Mulighetsstudier E/KT
75107 Finstad skole, midl. paviljong
75109 Sykehjemmene, sykesignalanlegg
75111 IKT i skolene
75112 Ski ishall, nye vant
75113 Hj.tjen. inv./utst. nye lokaler
75114 Fjernarkiv
75115 Nye lydanlegg

Regnskap 2018
742 825
0
0
130 850
0
4 376
392 697
5 397 807
138 100
64 788 575
2 224 518
0
204 511
1 546 196
0
0
10 135 337
0
0
0
1 356 323
0
338 413
0
965 459
1 963 188
16 601 139
0
3 864 462
0
13 645 004
250 000
0
21 437
141 806
11 969 030
0
2 762 147
485 879
0
11 985 020
12 500
751 037
0
1 655 895
0
17 232
2 466 838
250 000

Regulert
budsjett 2018
8 158 100
0
200 000
453 888
0
403 945
392 698
5 448 321
138 775
64 356 193
2 534 329
0
393 206
2 097 984
0
0
10 000 000
0
0
0
1 562 599
0
383 374
0
998 831
2 000 000
19 951 035
0
5 185 580
0
13 645 172
998 048
0
21 436
263 820
14 080 079
0
4 798 695
5 367 402
0
15 382 304
15 625
6 276 329
0
8 000 414
0
-19 882
2 500 000
314 499

Opprinnelig
budsjett 2018
4 000 000
300 000
200 000
625 000
0
0
0
0
0
67 500 000
2 500 000
0
1 250 000
2 062 500
0
0
16 250 000
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
2 000 000
20 000 000
0
1 000 000
0
0
0
0
0
0
9 375 000
0
5 625 000
2 500 000
0
16 250 000
1 250 000
0
1 250 000
13 875 000
0
0
1 250 000
0

Regnskap 2017
3 215 138
0
0
679 361
412 548
43 770
0
12 529 383
9 909 707
122 893 142
3 625 769
0
2 467 362
900 140
14 477
147 563
643 669
172 997
47 790 942
6 258
57 873
8 323
27 768 279
499 172
954 874
1 791 047
21 239 780
36 516
1 678 721
421 306
26 079 786
100 000
1 815 257
849 450
45 440
19 847 405
609 487
776 305
1 607 811
3 415 330
1 977 697
1 408 336
12 500 531
200 000
21 637 487
3 083 208
727 193
0
248 001
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Investeringsprosjekt
75117 Kråkstad skole, midl.kap.utv
75120 Hjemmetjenesten, etabl. nye lokaler
75121 Bøleråsen skole, overvann
75122 LBS, spyledekontaminator
75123 Solborg 1956-bygg, inv./utst.
75124 Møllerenga, renovering
75125 Barnehager, innsyn stellerom
75126 Muligheten, omb. lokaler Idrettsvn. 20
75127 Solborg, HMS tiltak
75131 VA prosjekter utenfor Tiltaksplan VA
75132 Miljøarbeidertjenesten, minibuss
75133 Vardåsen, bolig rusavhengige
75134 Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
75135 Eikeliveien bhg. (A)
75136 Magasinleiren bhg. 1 (B)
75137 Magasinleiren bhg. 2 (C)
75138 Finstad skole, kap. utv.
75139 Ambulansestasjon, nybygg
75140 Mork, institusjon psykiske lidelser
75141 LBS, ombygging omsorgsboliger
75142 Avlastningsboliger
75143 Vevelstadlia, ny bhg. (D)
75144 Ski vest, ny ungdomsskole, forprosj.
75145 Omsorgsbygg/-boliger, forprosj.
75146 Skolekvartalet, detaljregulering
75147 Livssynsnøytralt seremonirom, forprosj.
75148 Langhus, ny svømmehall
75149 Ski, ny turnhall/basishall
75150 Bhg./skole, lys parkeringsplasser
75151 Ski torg, utvikling
75152 Komm. bygg, sykkelparkering
75153 Hebekk skole, inv./uts.
75154 Meråpent bibliotek
75155 Sykehjem, oppgrad. tv-signaler
75156 Bord og benker i naturen
75157 El-bysykkelordning
75158 Waldemarhøyparken, trimapparat
75160 Kråkstadtunet, rehab. kjøkken
75161 Finstadtun, medisinkabinett
75162 Ski sykehus, mulighetsstudie
75163 Omlegging til bio-energi
75164 Klargj. tomter, flytting bhg.
75165 Solborg sykehjem, brønnpark
75166 Ski vest, ny ungdomsskole
75167 Ski sentrum, ny bhg. (E)
75168 Omsorgsbygg, behovsplan
75171 Siggerud, kirkestue
75172 Ski nye kirke, stoler
75173 Skotbu, inst. nødstrømsgeneratorer
75174 Ski-Haugbro, overføringsledning
75176 Kjøp bil

Regnskap 2018
0
0
412 950
0
33 765
604 642
3 883
0
495 408
16 602 979
0
1 317 396
3 022 786
57 340 127
10 000
0
3 883 777
10 000
295 000
0
10 000
0
982 615
492 442
3 020 041
0
6 693 664
4 655 463
60 291
30 000
0
10 136 177
234 562
0
0
1 402 360
0
312 500
253 941
2 210 453
584 970
226 533
7 232 681
23 873
0
0
0
200 000
122 000
42 845 710
0

Regulert
budsjett 2018
0
0
600 000
0
33 765
1 138 960
3 883
0
765 000
11 690 000
0
2 044 079
20 200 611
57 664 097
0
0
11 337 648
12 500
1 250 000
0
106 250
0
4 918 675
1 043 750
2 860 333
125 000
12 715 550
5 559 001
60 291
2 500 000
625 000
10 789 489
448 006
0
0
3 501 610
375 000
390 625
282 156
2 220 175
625 000
10 412 500
9 375 000
0
0
0
0
250 000
175 000
53 000 000
0

Opprinnelig
budsjett 2018
0
0
2 300 000
0
0
5 625 000
0
0
0
14 750 000
0
26 250 000
31 250 000
33 750 000
6 250 000
6 250 000
71 250 000
21 250 000
11 250 000
7 500 000
10 000 000
1 250 000
0
0
0
0
62 500 000
48 750 000
0
31 250 000
0
10 500 000
0
0
0
1 500 000
375 000
312 500
281 250
0
0
15 412 500
9 375 000
625 000
312 500
625 000
625 000
250 000
175 000
72 000 000
0

Regnskap 2017
112 500
4 374 709
0
99 739
713 850
2 468 290
1 148 149
730 473
280 721
3 359 998
798 147
917 796
885 949
762 188
3 000
5 485
1 051 290
0
0
0
15 000
0
1 253 325
165 000
3 575 668
0
2 202 073
649 749
455 310
0
0
273 011
304 584
575 045
405 560
563 247
0
0
28 216
16 453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332 664
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Investeringsprosjekt
75178 Eikeliveien bhg., inv./uts.
75179 NF, samlede investeringer
75181 Ski på kryss og tvers (gangveier)
75182 NF, Eiendom samlok. rådhusfunksj.
75183 NF, Eiendom IKT pilot samlokalisering
75185 Ski sykehus, ombygging
75186 Langhusveien, gang- og sykkelvei
75188 FBU, uteområde
75189 NF, plattform IKT
75190 NF, sak, arkiv, depot
75191 NF, matrikkel, kart, KomTek
75192 NF, HR, økonomi, anskaffelser
76000 Biler, maskiner, utstyr VA
76221 Tiltak iht. Tiltaksplan VA
76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei
76301 Trafikksikring
76506 Berghagan nord, VVA
76508 Biler, maskiner, utstyr VIP
77000 Etterarbeider
77002 El. og brann, oppgrad.
77007 Komm. bygg, oppgrad.
77009 Bhg/skoler, oppgrad. ute
77014 Nødstrømsaggregater m. oppkobling
77617 Kråkstad, omb. vannbåren varme
77706 Kjøp av eiendom
77801 Kulturarena, teknisk oppgrad.
77802 Kråkstad samfunnshus
77803 Komm. utleiebygg, oppgrad.
77901 Geodata, FKB-kartlegging
Sum aktiverte investeringer

Prosjekt Prosjektnavn
61140 Kontra Kulturskole
21100 Grunnskole, Hebekk skole
Kråkstad barnehage. inv./uts. 75062 korreksjon
75070 Kjøp og salg av utleieboliger
76000 Biler, maskiner, utstyr VA
78101 Kråkstad, kirkegårdsutvidelse
78209 Middelalderkrk, fjerne plastmaling
79000 Startlån, utlån innb.
79001 Startlån, ekstraord. innbet. fra innb.
79002 Startlån, ordinær bet. fra innb.
79200 Eiendomssalg
79203 Eiendomssalg tinglysing/omkostninger
79303 Egenkapitaltilskudd KLP
79305 Innskuddskap. Follo Futura Holding AS

Regnskap 2018
1 496 676
0
4 000
9 148 145
1 630 504
2 493 461
0
42 348
7 680 964
21 505
0
0
1 329 343
50 546 541
7 985 833
3 536 057
0
6 791 839
5 610 415
3 756 064
36 815 207
5 078 539
698 023
0
162 717 728
486 487
0
766 669
0

Regulert
budsjett 2018
1 497 438
0
0
9 500 000
937 500
12 500 000
1 000 000
125 000
10 625 000
1 406 250
31 250
2 500 000
4 050 000
60 000 000
4 739 999
2 159 539
0
5 745 266
-814 771
3 781 244
36 750 000
3 977 040
282 938
0
134 256 775
500 000
0
827 455
0

Opprinnelig
budsjett 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 000
75 000 000
19 625 000
1 000 000
0
12 125 000
0
4 000 000
43 000 000
4 375 000
0
0
0
500 000
0
625 000
300 000

Regnskap 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 498 091
84 480 230
15 657 015
1 557 726
165 637
1 620 949
5 711 628
4 218 757
38 342 785
5 989 902
118 558
412 358
0
2 367 797
160 000
356 731
0

631 607 938

721 779 676

835 906 250

548 022 194

Regnskap 2018
4 857
45

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018
0
0

0
0

Regnskap 2017
0
0

0
0
0
147 450
0
83 538 187
30 300 955
14 879 983
0
0
5 479 335
0

0
0
0
170 668
0
100 000 000
0
14 380 000
0
0
0
0

0
0
0
1 125 000
0
70 000 000
0
14 380 000
0
0
0
0

-12 500
58 677
-17 000
112 500
3 104 731
111 829 540
35 506 804
13 222 673
3 642 500
16 920
5 040 075
13 110

Sum ikke-aktiverte investeringer

134 350 812

114 550 668

85 505 000

172 518 030

Total sum Regnskapsskjema 2B

765 958 748

836 330 340

921 411 250

720 540 276
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9.2.6 Økonomisk oversikt, investering

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

-113 489 016

-140 000 000

-140 000 000

-190 176 066

Andre salgsinntekter

-263 440

0

0

-1 202 073

Overføringer med krav til motytelse

-300 136

0

0

-46 000

-61 140 654

-84 975 700

-130 096 250

-80 345 296

-5 225 000

-4 000 000

-4 000 000

-20 676 763

-62 737

0

0

-23 288

INNTEKTER

Note
0, 11

Salg driftsmidler og fast eiendom

Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Sum inntekter
UTGIFTER

0

0

0

0

-180 480 983

-228 975 700

-274 096 250

-292 469 486

7 766 184

1 000 000

1 000 000

7 850 826

0, 11

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp som inngår i komm. tjenesteprod.
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

8 342

0

0

600

561 900 585

635 974 640

705 935 000

457 925 173

62 079 488

84 975 700

130 096 250

83 735 477

6 410

0

0

16 687

0

0

0

0

631 761 009

721 950 340

837 031 250

549 528 763

Avdrag på lån

9

43 392 586

14 380 000

14 380 000

47 505 262

Utlån

9

83 538 187

100 000 000

70 000 000

111 829 540

Kjøp av aksjer og andeler

9

5 479 335

0

0

5 053 185

0

0

0

2 500 000

Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfondfond

8

1 787 631

0

0

4 123 525

Sum finansieringstransaksjoner

134 197 739

114 380 000

84 380 000

171 011 512

Finansieringsbehov

585 477 765

607 354 640

647 315 000

428 070 790

FINANSIERING
Bruk av lån

9

-536 502 208

-585 784 640

-632 935 000

-349 967 519

Mottatte avdrag på utlån

9

-40 562 032

-14 380 000

-14 380 000

-44 903 042

0

0

0

-25 448 130

Bruk av disposisjonsfond

8

-7 190 000

-7 190 000

0

-6 850 000

Bruk av bundne fond

8

-1 223 525

0

0

-902 099

-585 477 765

-607 354 640

-647 315 000

-428 070 790

0

0

0

0

Overført fra driftsregnskapet

Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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9.2.7 Balanse
Note
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Sum omløpsmidler

Regnskap 2018

Regnskap 2017

4 489 835 903
163 039 432
458 845 863
77 856 276
2 312 397 048
7 501 974 522

4 037 101 773
138 889 937
415 326 983
72 376 941
2 061 828 595
6 725 524 228

158 645 517
187 423 697
473 265 608
819 334 821

161 734 031
152 610 006
785 632 558
1 099 976 594

8 321 309 343

7 825 500 822

8
8
8
8
8
9
5

-205 129 173
-100 955 811
-7 074 886
-7 219 123
-258 190
-1 459 428 388
-4 610 769
-1 784 676 340

-197 380 225
-92 977 572
-7 074 886
-6 655 017
-258 190
-1 203 365 706
-4 610 769
-1 512 322 365

2
12

-2 585 059 562
-3 615 858 656

-2 470 013 163
-3 471 918 695

-6 200 918 218

-5 941 931 858

-334 066 097
-1 648 688

-371 124 415
-122 185

-335 714 785

-371 246 600

-8 321 309 343

-7 825 500 822

158 718 954
11 463 922
-170 182 876
0

420 070 162
16 680 752
-436 750 914
0

0
10
10
6
2
0
2

Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Kapitalkonto
Endr. i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Sum egenkapital
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
Andre lån
Sum langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
Sum memoriakonti

Jane Short Aurlien
rådmann

2

Terje Trovik
virksomhetsleder
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9.2.8 Balanse, detaljert
Konto Kontotekst

2018

2017

0,00

177,00

2100001020 Kasse Servicesent. for eldre og uføre. kontanter

1 850,00

1 850,00

2100001040 Kasse Finstad skole

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

2100001012 Avsluttet 2018, kasse Solborg bo- og aktiviserings. kontanter

2100001041 Avsluttet 2018, kasse Kråkstad skole
2100001043 Kasse Hebekk skole
2100001048 Kasse Siggerud skole
2100001049 Kasse Follo barne- og ungdomsskole
2100001051 Kasse-Ski skole
2100001054 Kasse Avd.foreb.opps.tj.f.unge
2100001067 Kasse Ettermiddagshjem

4 000,00

4 000,00

10 461,75

2 000,00

5 000,00

2 000,00

2100001071 Kasse Kjeller`n fritidssenter

5 000,00

5 000,00

2100001072 Kasse Kråkstad fritidsklubb

15 000,00

15 000,00

2100001073 Kasse Siggerud fritidssklubb

5 000,00

5 000,00

2100001074 Kasse Vevelstad gård fritidssenter
2100001076 Kasse Ski bibliotek, kontanter
2100001082 Kasse Kultur
2100001094 Avsluttet 2018, Kasse Solborg kafeveksel automater kontanter
2100001095 Ettermiddagshjem
2100001097 Kasse Finstadtunet

0,00

5 000,00

1 200,00

1 200,00

10 000,00

10 000,00

0,00

1 200,00

5 000,00

2 500,00

4 000,00

4 000,00

2100001099 Kasse BV-Prosjekt,Kjeller'n

60 000,00

25 000,00

2100001101 Kasse Bofell. Siggerud

20 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

2100001103 Kasse Haugjordet ungdomsskole
2100001104 Avsluttet 2018, Kasse Follo omsorgsboliger

0,00

99,46

2100001105 Kasse Ski fastlegekontor

4 800,00

4 800,00

2100001106 Kasse Steinfeltbakken 12

25 000,00

25 000,00

2100001107 Kasse Ettervern

10 000,00

10 000,00

2100001108 Kasse Ungdomskafe Langhus, 1506.18.18706
2100701001 Bank skattetrekk
2100701019 Bank Donasjonskonto, A. Dahl
2100701634 Oppegård kommune/nord pool
2103200001 Bank driftskonto
2103200010 OCR Agresso
2103201006 Bank bibliotek term.

5 000,00

0,00

47 835 001,10

46 188 338,22

449 432,13

457 019,99

12 950 122,00

12 950 122,00

400 215 363,06

673 119 998,79

3 868 954,92

41 848 066,30

19 049,86

354 258,82

2103201007 Bank-term. Finstadtun sykehjem

1 660,89

8 090,42

2103201009 Bank-term Langhus BS 1503.88.31663

2 759,14

0,00

1 250 513,26

208 248,24

2103201011 Bank parkering
2103201013 Bank billettsystem rådhust.
2103201014 Bank rådhusteatret
2103201015 Bank ocr utlån Usys

9,87

9,74

43 995,72

385 254,04

679 615,64

4 054 218,18

2 844 743,12

2 484 042,71

2103201018 Bank OCR park.Agresso

594 839,77

684 016,42

2103201027 Bank Bibliotek

131 575,02

107 875,02

99 638,05

306 384,29

2103201016 Bank term. Follo fastlegek.

2103201115 Bank Kronekort/sjekker
2103201116 Bank rem.sosial

1 598 516,45

930 135,68

2103201118 Bank Barnev.rem.

-84 000,19

29 311,84

2103201119 Bank term.Serv.sent

-16 180,01

17 793,98
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2103201120 Bank term.Frisklivsentr.
Konto Kontotekst
2103201121 Bank term.Rådh kantine

98,80

9 444,95

2018

2017

307,52

6 221,86

2103201122 Bank trekk husleie

97 004,05

2 277,25

2103201123 Bank term.kantine Drømtorp

36 895,04

433 242,64

2103201124 Bank term. Dagbo

50 112,12

322 772,58

2103201126 Bank term. Kjellern fritidssenter

57 948,73

215 690,78

2103201127 Bank term. Siggerud fritidsklubb

38 233,86

16 598,16

2103201128 Bank term. Kråkstad fritidsklubb

61 004,96

161 380,07

2103201129 Bank term. Solborg

55 973,40

99 789,71

172 477,20

64 128,40

2 630,53
473 265 607,76

0,00
785 632 557,54

2103201130 Bank Ski Helsestasjon Vipps
2103201131 Bank Ski ungd.skole, Izettle 1503.9813.375
210
Kasse, postgiro, bankinnskudd
2130800901 Motpost negativ lønn

867 787,65

0,00

4 669 986,64

12 551 151,50

2130801066 Mva ordinær tilgode

10 955 387,00

6 756 521,00

2130801067 Inntekter generert i 2017

21 146 099,01

14 899 813,74

2130801065 Interimskonto-årsoppgjør

2131100513 Kundefordringer - Statens forretningsdrift
2132000513 Kundefordringer - Private selskaper
2132000514 Kundefordringer - Private selskaper, Konv ERV
2136100513 Kundefordringer - Stats- og trygdeforvaltningen
2136100911 Sykelønnsrefusjon
2136100921 Avsatte feriepenger refusjon

0,00

1 050,00

22 551 756,77

20 189 490,92

302,00

302,00

11 684,00

3 917,00

7 342 080,85

14 104 309,85

3 781 674,42

3 871 193,42

2136101010 Staten

50 187 000,00

41 831 604,00

2136400040 Mva.kompensasjon oppgjørskonto

18 413 210,00

22 995 531,00

2136500513 Kundefordringer - Kommuneforvaltningen

12 573 755,00

11 182 994,00

3 137 000,00

3 137 000,00

449 243,00

431 571,00

2136501000 Oppegård kommune-Bergen energi
2136501030 Kommuner
2136501033 Follo kvalifiseringssenter
2138900512 Kundefordringer, konvertering

11 173,00

-18 580,00

6 065 073,68

6 099 453,68

2138900513 Kundefordringer - Pers. næringsdrivende/Privatpersoner

9 234 245,86

7 982 277,41

2138900514 Kundefordringer - Personlige næringsdrivende, Konv ERV

-2 052 950,98

-2 055 559,00

0,00

6 278 000,00

23 743,00

144 000,00

2138900600 Utestående eiendomssalg
2138900901 Tilfeldig forskudd ansatte
2138900903 Returlønn

327 073,27

87 086,01

-3 121 807,56

-2 939 196,57

2138901600 Avsetning tap kundefordring
213
Kortsiktige fordringer

-7 928 000,00
158 645 516,61

-5 799 900,00
161 734 030,96

2190801010 Premieavvik KLP

164 262 662,00

83 122 735,00

23 161 035,00

11 720 305,70

2190801012 Premieavvik DNB

0,00

50 628 365,00

2190801013 Premieav.arb.g.avg. DNB

0,00

7 138 600,05

2190801014 Premieavvik SPK

0,00

0,00

0,00
187 423 697,00

0,00
152 610 005,75

2205501010 Pensjonsmidler KLP

2 007 363 610,00

1 771 712 211,00

2205501011 Pensjonsmidler SPK
220
Pensjonsmidler

305 033 438,00
2 312 397 048,00

290 116 384,00
2 061 828 595,00

2211521010 Follo Ren IKS-26,1% eierandel

313 200,00

313 200,00

2211521011 Empo AS

100 000,00

100 000,00

2138901512 Kundefordringer Usys

2190801011 Premieav.arb.g.avg.KLP

2190801015 Premieavvik AGA SPK
219
Premieavvik
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2211521012 Alarmsentral Brann Øst AS
Konto Kontotekst
2211521013 Follo Futura as
2211521014 Follo lokalmed.senter IKS
2211521015 Follo Futura Holding AS
2212001030 Viken Skog BA
2212001050 Biblioteksentralen a/l

518 520,00

518 520,00

2018

2017

0,00

1 748 000,00

520 000,00

520 000,00

1 761 110,00

13 110,00

120 000,00

120 000,00

5 400,00

5 400,00

123 539,00

123 539,00

2212001080 Westgaarden AS

22 000 000,00

22 000 000,00

2215501001 KLP egenkapitalinnskudd

52 292 020,00

46 812 685,00

2215501010 Storebrand ASA
221
Aksjer og andeler

102 487,02
77 856 276,02

102 487,02
72 376 941,02

5 200 000,00

5 200 000,00

2212001070 Lyngåsen brl 8 leiligheter

2222001200 Lån Westgaarden AS
2228900810 Sosialeutlån - husholdninger (Lånemodul)

743 335,00

1 050 653,00

2228900820 Startlån - husholdninger (Lånemodul)

451 758 608,00

408 782 453,00

2228901110 Innestående skogavgift
222
Utlån

343 920,19
458 045 863,19

293 876,52
415 326 982,52

2240800605 Bfv kontor- og datamaskiner

16 770 225,18

25 735 855,05

2240800610 Bfv maskiner, inventar, verktøy, transportmidl. ol

50 267 190,08

43 506 594,67

2240801690 Prosjekter under arbeid (ikke i fa)
224
Utstyr, maskiner og transportmidler

96 002 016,52
163 039 431,78

69 647 487,00
138 889 936,72

2270800600 Bfv tomter

151 931 625,40

125 414 366,30

95 114 587,55

101 101 892,40

2270800640 Bfv bolig/skole/barneh./idrettsh./veier/nett ol

2 733 746 098,36

2 613 541 498,89

2270800650 Bfv forretn/lager/adm.bygg/sykehj./kulturbygg ol

1 029 484 191,34

847 296 251,15

2270801690 Prosjekter under arbeid (ikke i fa)
227
Faste eiendommer og anlegg

479 559 400,24
4 489 835 902,89

349 747 764,00
4 037 101 772,74

-30 997 934,38

-24 593 544,00

2270800620 Bfv brbil/p-plass/tekn.an/rens/forbr.anl./pumpst.o

2320800904 Arbeidsgivervgift lønn (motpost)
2320800906 Hjelpekonto trygderefusjon Agresso

-4 099 655,63

-6 724 602,63

-13 843 048,05

-16 788 952,61

-0,03

0,00

-82 378 548,53

-125 524 321,08

-2 828 783,00

-4 793 833,00

2325500911 Arbgivers andel pensjon KLP (motpost)

5 312,68

0,00

2325500912 Arbgivers andel pensjon SPK (motpost)

1 051,08

0,00

-54,68

0,00

2320801065 Interimskonto-årsoppgjør
2320809999 Øresavrunding (fakturering)
2322000010 Leverandørgjeld
2323201010 Påløpte, ikke forfalte renter

2325500921 Forsikringer, motkonto
2323951010 Påløpte, ikke forfalte renter

-2 401 748,00

-3 931 291,00

2326100901 Arbeidsg.avg. påløpte feriepenger, dette år

-52 946 761,23

-17 289 725,46

2326100902 Arbeidsg.avg. påløpte feriepenger, forrige år

34 597 712,50

0,00

2326400922 Påleggstrekk

-65 397,00

-93 162,00

-47 603 835,50

-46 042 468,00

2326501001 Andre kommuner-diverse gjeld

-560 995,00

-2 595 101,00

2328900903 Påløpte feriepenger (motpost)

-130 223 877,47

-122 596 795,60

-716 968,90

-130 840,62

-0,96

1 771,96

2326400923 Forskuddstrekk

2328900911 Netto utbetalt bank
2328900940 Fagforening
2328901510 Dep. nøkler Ski bibliotek
2328901915 Hjelpekonto lønn retur
232
Annen kortsiktig gjeld
2390801011 Premieavvik SPK
2390801012 Premieav.arb.g.avg.SPK

0,00

-21 550,00

-2 565,35
-334 066 097,45

0,00
-371 124 415,04

-1 444 950,00

-107 086,00

-203 738,00

-15 099,00
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239

Premieavvik

Konto Kontotekst

2018

2017

2453551075 Komm.banken 20070688

-178 998 470,63

-236 326 013,63

2453551080 Komm.banken 2011/0787

-450 000 000,00

-450 000 000,00

2453551081 Komm.banken 2012/0604

-215 000 000,00

-215 000 000,00

2453551082 Komm.banken 2014

-440 000 000,00

-440 000 000,00

2453551083 Kommunalbanken 2015

-711 998 418,00

-711 998 418,00

2453551084 Kommunalbanken 2016

-345 000 000,00

-345 000 000,00

2453551085 Kommunalbanken 2017

-440 000 000,00

-640 000 000,00

2453551086 Kommunalbanken 2018

-367 000 000,00

0,00

2453951250 Husb. sammensl. -115262123

0,00

-14 165 909,00

2453951268 Husbanken - 11537455/1/1 Myrveien 33C

0,00

-3 168 000,00

2453951269 Husbanken - 11537456/2/1 Tussestien 1B

0,00

-2 418 000,00

2453951270 Husbanken - 11539014/1 Midtskogen 6

0,00

-2 588 000,00

2453951317 Husbanken-115058430-Startlån 2008

0,00

-8 915 843,00

2453951318 Husbanken Startlån 2009 115087323

0,00

-12 782 152,00

2453951319 Husb.Startl.2010-11513075 9

-47 554 354,48

-57 329 274,00

2453951320 Husb.Startl.2011-11516445

-57 043 328,00

-59 101 878,00

2453951321 Husb.Start.2012-1152052311

-54 698 338,00

-57 030 066,00

2453951322 Husb.Startlån 2013-11524039/1/1

-29 954 745,00

-30 957 253,00

2453951324 Husb.Startlån 2015-11532113/5

-38 211 866,00

-39 379 630,00

2453951325 Husb.Startlån 2016-11535029/3/1

-45 724 303,00

-47 060 204,00

2453951326 Husb. Startlån 2017-11537645/3/1

-96 012 754,00

-98 698 054,00

-98 662 079,00
-3 615 858 656,11

0,00
-3 471 918 694,63

-2 937 499,72

-2 879 638,72

-81 026,00

-2 726,00

2453951328 Husb. Startlån 2018 - 11539887/1/1
245
Andre lån
2510801102 Renter tilfluktsrom
2510801104 Ind.reg. fond Ski Eiendomsinvest, nedgraving høyspent
2510801105 Frisklivssentralen

-22 153,00

-103 995,00

2510801130 Tap fordringer startlån

-2 031 761,41

-2 016 236,39

2510801140 Nettverk stab/støtte

-1 138 910,08

-1 138 910,08

2510801141 Helhetlig pasientforløp, prosjektskjønn FMOA

-266 662,00

-266 662,00

2510801144 Gaver Frivilligsentralen

-142 023,08

-140 810,87

2510801210 Nettverk oppvekst

-9 364 621,33

-11 849 121,33

2510801211 Gaver Hebekk skole

-30 000,00

-30 000,00

2510801216 Gaver fritidsklubber

-10 456,00

-10 456,00

2510801290 Kostpenger barnehager

-83 690,00

-153 300,00

-8 329 175,40

-8 329 175,40

2510801302 Gave Solborg E.W.

-792 314,52

-784 081,66

2510801303 Gaver Solborg

-483 229,87

-456 056,21

-26 081,18

-29 810,17

-6 854,48

-22 459,72

2510801300 Barnehager

2510801304 Gaver Kråkstadtunet
2510801305 Gaver Hjemmetjenesten
2510801306 Gaver Dagsentre

-52 863,23

-67 344,33

2510801307 Gaver Finstadtunet

-435 590,14

-361 458,01

2510801311 Gaver Langhus bo- og servicesenter

-112 573,51

-146 841,78

2510801312 Gave rådhusets uteområde A. Dahl

-449 432,13

-457 019,99

-11 637 246,42

-10 413 329,42

-41 150,00

0,00

2510801317 Folkehelse SLT

-3 274 155,78

-3 522 448,78

2510801318 FBU - alle eierkommuner

-6 806 087,16

-5 875 926,16

-233 268,94

0,00

2510801314 Nettverk Velferd
2510801315 Kompetanseløftet 2020 - Samhandling

2510801320 Gave fra Spareb.st DNB, sak nr. 18-1079
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2510801600 Nettverk Samfunn
Konto Kontotekst
2510801601 Byggesak, selvkost
2510801602 Follo byggetilsyn, samarbeidskommuner

-2 675 413,34

-2 171 474,34

2018

2017

-6 586 639,46

-4 042 759,46

-509 543,21

-509 543,21

2510801603 IKT-Follo, samarbeidskommuner

-9 682 309,62

-8 952 484,62

2510801605 Kartleggingsformål

-1 409 673,00

-1 409 673,00

2510801606 Naturmangfoldtiltak
2510801620 Tilskudd etablering og tilpasning

-227 906,00

-341 856,00

-6 556 592,11

-5 926 662,11

2510801631 Avløp, selvkost

-353 697,00

0,00

2510801632 Vann, selvkost

-17 865 517,00

-11 379 493,00

-5 533 655,31

-8 765 298,31

-766 040,00

-420 520,00

0,00
-100 955 811,43

0,00
-92 977 572,07

2510801640 Renovasjon, selvkost
2510801651 Feiing, selvkost
2510801652 Slam, selvkost
251
Bundne driftsfond
2530801601 Generelt fond investeringer

-6 036 922,37

-6 036 922,37

2530801800 Orgel, avs. fra inv.

-639 025,15

-639 025,15

2530801912 Plassering likviditet

-428 938,25

-428 938,25

2530801917 Videreførte inv.midler
253
Ubundne investeringsfond

30 000,11
-7 074 885,66

30 000,11
-7 074 885,66

2550801150 Fond Ski Eiendomsinvest - nedgraving høyspent

-2 900 000,00

-2 900 000,00

2550801154 Tilfluktsrom

-1 982 644,00

-1 982 644,00

2550801771 Trafikkformål
2550801920 Innløste startlån
255
Bundne investeringsfond
2560801103 Tap på garantier og uerholdelige fordringer
2560801105 Økonomiplan
2560801108 Velferdsutvalg

-548 847,67

-548 847,67

-1 787 631,00
-7 219 122,67

-1 223 525,43
-6 655 017,10

-888 671,00

-888 671,00

-181 761 937,97

-165 643 621,37

-136 396,52

-136 396,52

2560801140 Oppreisning barnevernsaker

-7 183 700,00

-7 183 700,00

2560801141 Lederopplæring

-2 500 000,00

-2 500 000,00

2560801142 Disponering mindreforbruk 2011

-2 359 590,89

-2 359 590,89

-269 269,32

-381 587,00

2560801151 Dugnadsfond
2560801238 Frambu, prosj. utadrettet virksomhet

0,00

-81 813,00

2560801412 Utleieboliger, vedlikehold

-538 881,09

-538 881,09

2560801462 Skog- og kulturavgift

-343 920,19

-293 876,52

2560801550 NAV
2560801601 Generelt vedlikehold
2560801704 Trivselstiltak hjemmeboende 3444
2560801930 Videre og etterutdanning

0,00

-348 862,26

-1 174 000,00

-1 174 000,00

-192 847,00

-340 805,00

-0,26

-0,26

-7 500 000,00

-15 000 000,00

-279 959,00
-205 129 173,24

-508 420,00
-197 380 224,91

19 737 147,03

19 737 147,03

2581001020 Lagerbeholdning diesel 2001

102 696,00

102 696,00

2581001030 Lagerbeholdning vann 2001

411 540,15

411 540,15

-3 293 152,00

-3 293 152,00

-21 569 000,00
-4 610 768,82

-21 569 000,00
-4 610 768,82

2560801950 Kommunereformfond
2560801951 Lønnsmidler omplassering
256
Disposisjonsfond
2581001010 Feriepenger 1992

2581001040 Mva-kompensasjon 2001
2581001050 Ressurskrevende brukere 2007
2581
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
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Konto Kontotekst

2018

2017

-258 190,37

-258 190,37

2599000600 Kapitalkonto anlegg

-193 709 475,50

-112 326 669,17

2599000810 Kapitalkonto utlån

-159 038 452,61

-115 569 615,61

-1 106 680 459,39
-1 459 686 577,87

-975 469 420,87
-1 203 623 896,02

158 718 954,42
158 718 954,42

420 070 162,30
420 070 162,30

4 150 638,92

4 743 587,92

2920001151 Mva komp.Midl.A.St. tilb.f 2015, j.rett 10år

982 890,60

982 890,60

2920001231 Treningsleilighet dagbo skole,grensevn.

154 147,00

154 147,00

2920001232 Treningsleilighet dagbo skole,sagstua

181 600,00

181 600,00

2920001400 S.finstad ikke fordelte tomter 29999.400

248 406,00

248 406,00

2920001910 Fordringer - tap på garantier

154 303,00

154 303,00

2595001010 Årets regnsk.mess.mindreforbr.

2599000820 Kapitalkonto innlån
25990
Kapitalkonto
2910001900 Ubrukte lånemidler (Lånemodul)
29100
Ubrukte lånemidler
2920001150 Mva.gang,sykkelvei justering fom 2016

2920001922 Selvkost underskudd avløp

0,00

4 921 538,00

2920001923 Selvkost underskudd regulering

3 816 183,00

4 561 078,00

2920001925 Selvkost underskudd oppmåling

752 979,00

407 052,00

2920001926 Selvkost underskudd slam

583 174,00

326 149,00

439 600,00
11 463 921,52

0,00
16 680 751,52

-133 319 533,13

-411 164 054,01

-4 150 638,92

-4 743 587,92

-982 890,60

-982 890,60

2920001927 Selvkost underskudd eierseksjonering
29200
Andre memoriakonti
2999901105 Lån investeringer
2999901150 Mva Gang/sykkelvei justering fom 2016
2999901151 Mva komp.Midl.A.St. tilb.f 2015, j.rett 10år
2999901200 Lån boliger boligforvaltning

0,00

0,00

2999901231 Treningsleilighet dagbo skole,grensevn.

-154 147,00

-154 147,00

2999901232 Treningsleilighet dagbo skole,sagstua.

-181 600,00

-181 600,00

2999901248 Husb. Idrettsveien 34
2999901400 S.finstad ikke fordelte tomter 29200400.
2999901910 Fordringer - tap på garantier
2999901920 Motkonto selvkost
2999901951 Husbanken-startlån 2015
29999
Motkonto for memoriakontiene

0,00

0,00

-248 406,00

-248 406,00

-154 303,00

-154 303,00

-5 591 936,00

-10 215 817,00

-25 399 421,29
-170 182 875,94

-8 906 108,29
-436 750 913,82
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9.3

Noter

9.3.1 Note 0 - Regnskapsprinsipper
Regnskapsprinsipper
Ski kommune sitt regnskap er utarbeidet i henhold til bestemmelser i kommuneloven, forskrifter og
god kommunal regnskapsskikk.
Kommuneregnskapet er finansielt orientert. Det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midler
som er tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. All tilgang og bruk av midler i løpet av
året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.
Hovedregelen er at alle inntekter og utgifter bokføres når de er kjent etter anordningsprinsippet og
uavhengig av om de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter
og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner.
For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.
Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost og forvaltes i henhold til
kommunens finansreglement. Variabel lønn for desember utgiftsføres i januar året etter. Variabel
lønn for desember periodiseres ikke etter anordningsprinsippet, da det gjentar seg med relativt like
størrelser hvert år, slik at regnskapsresultatet det enkelte år i liten grad blir påvirket. I den grad
enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet
for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Kommunen følger KRS (F) nr. 4, Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Klassifiserings- og vurderingsregler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for kommunen.
Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivingen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet og tatt i bruk i virksomheten.
Avskrivningsprinsippet er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler
som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i
balansen.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Ordinære omløpsmidler er
vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, dvs. etter laveste verdis prinsipp.
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50, med unntak av
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. kommunelovens § 50, nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig
gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig
gjeld korrigert for ubrukte lånemidler.
Pensjoner
Etter § 13 i regnskapsforskriftens skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts85
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eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 år. For avvik oppstått før
2014 er tilbakeføringsperioden 10 år og for avvik oppstått før 2011, er tilbakeføringsperioden 15 år.
Kompensasjon merverdiavgift
I henhold til § 3,8 i regnskapsforskriften er kompensert mva. fra investeringer i sin helhet tatt til
inntekt i investeringsregnskapet.

9.3.2 Note 1 - Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

Drifts- og investeringsregnskapet
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler
Anskaffelse fratrukket anvendelse av midler
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap
Endring arbeidskapital i balansen
Differanse (forklares nedenfor)
Forklaring til differanse i arbeidskapital
Differanse ubrukte lånemidler
Endring i skogavgift
Differanse

31.12.2018
819 334 821
335 714 785
483 620 036

31.12.2017
1 099 976 594
371 246 600
728 729 994

Beløp
2 508 572 100
180 480 983
595 392 735
3 284 445 818
2 484 341 881
631 761 009
276 361 995
3 392 464 885

Endring

-245 109 958

Sum

3 284 445 818

3 392 464 885
-108 019 067
261 351 208
-245 059 914
-245 109 958
50 044

50 044
0

9.3.3 Note 2 - Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Ski kommunen har kollektiv pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse
(KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og
sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 prosent sammen med folketrygden.
Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
86
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mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntektseller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for
premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013
og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet
Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser
(utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs. i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke
på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon.
Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP
fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette
er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den
egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

KLP
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

SPK
4,20 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

Regnskapstallene
Inneværende år
2018

Iht regnskap pr 31.12.
Arbgiveravgift netto
pensjonsforpl. 31.12. 1)

KLP
PensjonsPensjonsmidler
forplikt.
2 007 364 -2 117 140

SPK
SUM
PensjonsPensjons- Pensjons- Pensjonsmidler
forplikt.
midler
forplikt.
305 033 -434 225
2 312 397 -2 551 365

Netto forpliktelse
-238 968
-33 694

Forrige år
2017

Iht regnskap pr 31.12.
Arbgiveravgift netto
pensjonsforpl. 31.12. 1)

KLP
PensjonsPensjonsmidler
forplikt.
1 771 712 -2 007 573

SPK
PensjonsPensjonsmidler
forplikt.
290 116
-411 997

SUM
Pensjons- Pensjonsmidler
forplikt.
2 061 828 -2 419 570

Netto forpliktelse
-357 742
-50 442

Alle tall i hele 1000 og inntekts- og gjeldsposter vist med1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse
Inneværende år
PENSJONSORDNING

KLP 2018

SPK 2018

SUM 2018

Arb.avg.

PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj. kostnad iht. aktuar
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)

-123 331
176 880

-30 363
29 195

-153 694
206 075

=Årets premieavvik
Årets betalte pensjonspremie inkl.adm.kostnad
+ Adm.tilskudd ikke inkl.i aktuaroppg.
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)
Resultatført tidl.års premieavvik

53 549
176 880
613
-53 548
23 037

-1 168
29 195

7 386

1 168
170

52 381
206 075
613
-52 380
23 207

= Pensjonskostnad i regnskapet

146 982

30 533

177 515

25 030
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PENSJONSORDNING

KLP 2018

SPK 2018

SUM 2018

AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Akkumulert 01.01.
+/- Premieavvik for året
-/+ Resultatført av tidl.års pr.avvik

133 751
53 548
-23 037

-107
-1 168
-170

133 644
52 380
-23 207

= Akkumulert premieavvik 31.12.

164 262

-1 445

162 817

22 957

Herav oppført under omløpsmidler:

164 262

-

23 161

Herav oppført som kortsiktig gjeld:

-1 445

Arb.avg.

-204

Forrige år
PENSJONSORDNING

KLP 2017

SPK 2017

SUM 2017

PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj. kostnad iht. aktuar
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)

-116 256
146 628

-28 692
28 508

-144 948
175 136

=Årets premieavvik
Årets betalte pensjonspremie inkl.adm.kostnad
+ Adm.tilskudd ikke inkl.i aktuaroppg.
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)
Resultatført tidl.års premieavvik

30 372
146 627
665
-30 371
19 684

-184
28 508

4 257

184
88

30 188
175 135
665
-30 187
19 772

= Pensjonskostnad i regnskapet

136 605

28 780

165 385

23 319

PENSJONSORDNING

KLP 2017

SPK 2017

SUM 2017

Arb.avg.

AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Akkumulert 01.01.
+/- Premieavvik for året
-/+ Resultatført av tidl.års pr.avvik

123 064
30 371
-19 684

166
-184
-89

123 230
30 187
-19 773

= Akkumulert premieavvik 31.12.

133 751

-107

133 644

18 844

Herav oppført under omløpsmidler:

133 751

-

18 859

Herav oppført som kortsiktig gjeld:

-107

Arb.avg.

-15

Alle tall i hele 1000. Inntekts- og gjeldsposter vises med-

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan
bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men
bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

2018
73 185 582
32 009 011
0
105 194 593

2017
54 219 357
18 967 225
0
73 186 582
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9.3.4 Note 3 - Kommunens garantiansvar (F § 5 nr 3)
Beløp 31.12.
Gitt overfor - navn

2018

2017

Utløper år

Garantiansvar

Totalt
lånebeløp
31.12

Husbanken
Rosenlund andelsbarnehage

0

138 972

2018

100 %

0

1 895 250

2 094 750

2033

100 %

1 895 250

USBL Eiendom AS

0

1 491 138

2018

21 %

0

Hebekkskogen SA

5 567 428

5 936 087

2032

100 %

5 567 428

4 740 638

5 069 415

2031

100 %

4 740 638

Nordre Follo Renseanlegg IKS

7 937 300

8 627 500

2030

58 %

13 685 000

Stiftelsen LIV

1 536 000

1 728 000

2026

24 %

6 400 000

225 977
2 048 884
23 951 477

296 314
2 254 384
27 636 560

2030
2024

100 %
100 %

225 977
2 048 884
34 563 177

Vevelstadsaga andelsbarnehage

Kommunalbanken
EMPO AS
KLP Kommunekreditt

Askim Sparebank
Ski I.L. Tennis
Ski Golfklubb
Sum garantiansvar
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9.3.5 Note 4 - Ski kommunes deltakelse i interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskap
og samarbeid i henhold til Kommuneloven § 27
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon,
med unntak av de tjenester som er organisert i IKS, AS, Kommunelovens § 27 og andre administrative
samarbeid. I denne forbindelse vises det til note nr. 7. I tillegg er det etablert en rekke administrative
samarbeidsgrupper og nettverk på leder- og faglig nivå.
Oversikt over tjenester som løses i egne selskap
Organisasjonsform/selskap
REGIONRÅD
Follorådet
AKSJESELSKAPER
Follo Futura Holding AS
Empo AS
Alarmsentral Brann Øst AS
INTERKOMMUNALE SELSKAPER IKS
Follo Lokalmedisinske Senter IKS
Follo Ren IKS
Follo kvalifiseringssenter IKS
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Follo Brannvesen IKS
Follo distriktsrevisjon IKS
Nordre Follo Renseanlegg IKS
Øst 110-sentral IKS
SELSKAPER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27
Follo Barnevernvakt
Kemneren i Follo
FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat)
SAMARBEIDSAVTALER
Follo barne- og ungdomsskole
SFO, Follo barne-ungd.skole
Tolketjenesten i Follo
Landbrukskontoret i Follo
Follo Byggetilsyn
Kompetansehjulet i Follo
Follo Overformynderi
IKT-Follo
Fagrådet for vann- og avløpstekn. i samarbeid i Indre Oslofjord.

Vertskommune/kontorkommune
Sekretariatet i Oppegård kommune.
Ås kommune
Ski kommune
Moss kommune
Ski kommune
Ås kommune
Ski kommune
Ås kommune
Ski kommune
Ski kommune
Ås kommune
Ski kommune
Ski kommune
Oppegård kommune
Ås kommune
Ski kommune
Ski kommune
Ski kommune
Ås kommune
Ski kommune
Ski kommune
Ås kommune
Ski kommune
Oslo kommune ivaretar det daglige arbeidet.

Mer informasjon om samarbeid i Folloregionen finnes på:
http://www.follo.no/folloradet/Interkommunale-virksomheter/Oversikter/
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9.3.6 Note 5 - Endringer i regnskapsprinsipp
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp
spesifisert på egne kontoer under egenkapital for endring av regnskapsprinsipper. Dette gjelder
endringer fra tidligere år som før var regnskapsført mot likviditetsreserven.
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2018 av følgende poster

Utbetalte feriepenger
Varebeholdning
Kompensasjon for mva
Tilskudd til ressurskrevende brukere
Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp

År
1992
2001
2001
2007

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
Sum

Utgift
19 737 147
514 236
0
0
20 251 383

Inntekt
0
0
3 293 152
21 569 000
24 862 152

31.12.2018
-4 610 769
0
-4 610 769

31.12.2017
-4 610 769
0
-4 610 769

Balanseført verdi
31.12.18

Balanseført verdi
31.12.17

52 292 020
102 487
313 200
520 000
100 000
0
1 761 110
120 000
518 520
5 400
123 539
22 000 000
77 856 276

46 812 685
102 487
313 200
520 000
100 000
1 748 000
13 110
120 000
518 520
5 400
123 539
22 000 000
72 376 941

9.3.7 Note 6 - Aksjer og andeler i varig eie
Selskapets navn
Kommunal landspensjonskasse
Storebrand ASA
Follo Ren IKS
Follo Lokalmedisinske senter IKS
Empo AS
Follo Futura AS *
Follo Futura Holding AS *
Viken Skog BA
Alarmsentralen Brann Øst AS **
Biblioteksentralen A/L
Lyngåsen Borettslag
Westgården AS
Sum

Eierandel i
selskapet

26,1 %
26 %
100 %
23,89 %
874 aksjer
12.000 andeler
6,55 %

100 %

* Follo Futura AS inngikk i 2017 i en trekantfusjon. Selskapets datterselskap Follo Futura AS inngikk fusjon med selskapet
Follo Futura AS (gml). Eierforholdene i Follo Futura Holding AS og Follo Futura AS (gml) var identiske slik at oppgjør av
fusjonsvederlaget skjedde ved økning av pålydende på eksisterende aksjer i Follo Futura Holding AS.
** Alarmsentralen Brann Øst AS har vært under oppløsning i 2018, og arbeidet med oppløsning var ikke avsluttet pr
31.12.2018.
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9.3.8 Note 7 - Interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven § 27 og § 28-1b
Regnskap for interkommunale samarbeid etter Kommunelovens § 27 og § 28-1b inngår i
årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Det fremlagte
årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid, og utgjør følgende beløp:

Interkommunalt tiltak jf KL § 27 og § 28
Overføring fra Ski kommune
Overføring fra Oppegård kommune
Overføring fra Vestby kommune
Overføring fra Ås kommune
Overføring fra Frogn kommune
Overføring fra Enebakk kommune
Overføring fra Nesodden kommune
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo brannvesen IKS
Follo Ren IKS
Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
Dekket av fond
Avsatt til fond
Overført til neste driftsår
Sum disponert

-10 715 434
-1 778 017
-3 979 698
-6 111 046
-2 166 115
-2 511 974
-1 823 603
0
0
0
-29 085 887
-2 472 703
30 466 031
-1 092 559

SFO
Follo barne-og
ungdomsskole
KL § 28-1b
-1 531 238
-209 720
-577 476
-833 586
-348 637
-570 430
-161 780
0
0
0
-4 232 867
-1 325 634
5 720 793
162 292

-600 000
1 530 161
0
-162 398

0
0
106
162 398

Follo barne- og
ungdomsskole
KL § 28-1b

Follo
barnevernvakt
KL § 27

IKT Follo*

-1 529 300
-1 153 457
-676 148
-794 931
-763 469
-913 635
-1 021 608
0
0
0
-6 852 548
-173 197
7 027 686
1 941

-1 426 674
-1 639 991
-1 795 450
-1 912 152
-1 601 445
-161 503
-1 559 449
-2 496 455
-1 669 060
-295 107
-14 557 286
-2 169 264
15 996 725
-729 825

0
0
-1 941
0

0
729 825
0
0

* IKT Follo:
Deltakerkommuner: Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Nesodden og Ås.
IKT-Follo er et administrativt samarbeidstiltak mellom deltakerkommunene.
Formålet er å sikre enhetlig og trygg drift av den felles infrastruktur som er etablert for å ivareta ulike
systemområder i IKT Follos samarbeidsflate.
Ski kommune er vertskommune og er ansvarlig for at forsvarlig drift er sikret innenfor de vedtatte rammer for
samarbeidet.

92

15/19 Ski kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00051-1 Ski kommune - Årsregnskap 2018 : Ski kommunne - Årsberetning 2018

9.3.9 Note 8 - Bruk og avsetning til fond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
Disposisjonsfond
Beholdning 01.01.
Avsetninger til fondene
Bruk av fondene i driftsregnskapet
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
Beholdning 31.12
Bundne driftsfond
Beholdning 01.01.
Avsetninger til fondene
Bruk av fondene i driftsregnskapet
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
Beholdning 31.12
Ubundne investeringsfond
Beholdning 01.01.
Avsetning til fondene
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
Beholdning 31.12
Bundne investeringsfond
Beholdning 01.01
Avsetning til fondene
Bruk av fondene i investeringsregnskapet
Beholdning 31.12
Udisponert resultat (mer-/mindreforbruk)
Beholdning 01.01.
Årets udisp. resultat (mer-/mindreforbruk)
Årets disp. av resultat (mer-/mindreforbruk)
Beholdning 31.12 *

2018

2017

62 859 725
-46 568 432
0
16 291 293

25 051 877
-30 720 657
0
-5 668 780

197 380 226
33 709 067
-18 770 119
-7 190 000
205 129 174

187 606 846
39 717 758
-23 094 378
-6 850 000
197 380 226

92 977 572
27 363 027
-19 384 788
0
100 955 811

77 814 513
26 811 680
-11 648 621
0
92 977 572

7 074 885
0
0
7 074 885

4 574 885
2 500 000
0
7 074 885

6 655 018
1 787 631
-1 223 525
7 219 124

3 433 592
4 123 525
-902 099
6 655 018

258 190
0
0
258 190

35 790 885
0
-35 532 695
258 190

* Udisponert resultat viser per 31.12.2018 på 258 190. Dette er midler tilbakeført i 2015 fra selvkostregnskapet vedrørende
merforbruk innenfor selvkostområdet i 2014.
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9.3.10 Note 9 - Kapitalkonto
Debet
Inngående balanse 01.01
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Nedskrivning av verdi ved alg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transportmidler
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Innbetaling av egenkapitalinnskudd
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)
Utlån
Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser
Utgående balanse 31.12
Sum

Kredit
1 203 365 706

108 475 718
561 209 848
16 701
15 834 652
40 000 849
5 479 335
40 954 918
84 423 755
536 502 208
131 211 038
131 793 647
250 568 453
16 747 248
1 459 428 388
2 293 006 232

2 293 006 232
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9.3.11 Note 10 - Varige driftsmidler/anleggsmidler
Anleggsmidler er varige eiendeler som er anskaffet for kommunens eie og bruk. Anskaffelsen
kostnadsføres i kommunens investeringsregnskap. Anskaffelsen opprettes som anleggsmiddel i
balansen når investeringen/prosjektet er fullført. Anleggsmidlene avskrives over antatt levetid i
henhold til § 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Kontor- og
datamaskiner
Inventar, maskiner,
transportmiddel og
verktøy
Tekniske
anlegg
Boliger, skoler, vei mm
Adm.bygg, sykehjem
m.m.
Prosjekter under
arbeid

Levetid

Avskriv
ningsmet.

Anskaffelseskost 01.01

Tilgang

Omgruppert

Avgang

Anskaffelseskost 31.12

5 år

Lineær

108 995 875

195 581

0

0

109 191 456

10 år

Lineær

92 640 735

13 450 738

0

-200 417

105 891 056

20 år
40 år

Lineær
Lineær

130 058 117
3 411 008 744

515 601
147 407 483

0
55 849 347

0
0

130 573 718
3 614 265 574

50 år

Lineær

1 066 579 053

258 108 450

-55 849 347

0

1 268 838 156

419 395 251

631 057 722

0 -474 891 557

575 561 417

126 564 948

25 366 678

0

0

151 931 626

5 355 242 723

1 076 102 252

0 -475 091 974

5 956 253 003

Akkumulert
avskrivning
31.12.

Bokført verdi
1.1

Bokført verdi
31.12

Tomter
SUM
Forts.

Kontor- og
datamaskiner
Inventar, maskiner,
transportmiddel og
verktøy
Tekniske anlegg
Boliger, skoler, vei
m.m.
Adm.bygg,
sykehjem m.m.
Prosjekter under
arbeid

Akkumulert
avskrivning
01.01

Avskrivning

-83 260 020

-9 161 211

0

0

-92 421 231

25 735 855

16 770 225

-49 134 141

-6 673 441

0

183 716

-55 623 866

43 506 594

50 267 190

-28 956 225

-6 502 906

0

0

-35 459 131

101 101 892

95 114 588

-797 467 245

-83 052 231

0

0

-880 519 476

2 613 541 499

2 733 746 098

-219 282 802

-20 071 163

0

0

-239 353 965

847 296 251

1 029 484 191

0

0

0

0

0

419 395 251

575 561 417

-1 150 582

0

0

1 150 582

0

125 414 366

151 931 626

-1 179 251 015 -125 460 952

0

1 334 298

-1 303 377 669

4 175 991 708

4 652 875 335

Tomter
SUM

Omgrup Tilbakeført
pert avskrivning

Prosjekter under arbeid aktiveres til påløpt kostnad ved utgangen av året. På grunn av en systemfeil
har noen tomter tidligere blitt avskrevet. Denne avskrivingen på 1 150 582 er nå tilbakeført.

Tilgang 2018
Anskaffelseskost pr 01.01
Årets investeringer
Anskaffelseskost 31.12

Prosjekter under
arbeid 31.12
272 955 191
302 606 226
575 561 417

Prosjekter
avsluttet i 2018
146 440 060
328 451 497
474 891 557

Sum
419 395 251
631 057 723
1 050 452 974
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9.3.12 Note 11 - Investeringsprosjekter
Tabellen viser Ski kommunes igangsatte investeringsprosjekter med totalt vedtatt prosjektbevilgning
på over 15 mill. kroner brutto.

Prosj.

Prosjektnavn

75148
75174
75011
75138
75189
75149
75131
75134
75135
75151
75111
75133
75140
75142
75090
75182
75192
75045
75190
75107
75164

Langhus, ny svømmehall
Ski-Haugbro, overf.ledning
Hebekk skole, rehab.
Finstad skole, kap.utv.
NF, platform IKT
Ski, ny turnhall/basishall
VA prosj. u/ Tiltaksplan VA
Bregnefaret, bolig utv.h.
Eikeliveien bhg. A
Ski torg, utvikling
IKT i skolen
Vardåsen bolig rusavh.
Mork, inst. psykiske lidelser
Avlastningsboliger
FBU, nybygg
NF, samlok. rådhusfunksj.
NF, HR, øk., anskaffelser
Eikeliveien fortau
NF, sak, arkiv, depot
Finstad skole, midl. pav.
Klargj. Tomter, flytting bhg
SUM samlet resultat i note

Totalt vedtatt
prosjektbevilgning
440 625 000
350 000 000
209 812 500
200 000 000
169 812 500
100 000 000
60 000 000
68 750 000
58 500 000
50 000 000
43 000 000
38 750 000
37 500 000
37 500 000
34 260 245
26 812 500
24 343 750
22 750 000
20 593 750
20 500 000
19 162 500
2 032 672 745

Regnskap
tidligere år
6 693 664
42 845 710
64 788 575
3 883 777
7 680 964
4 655 463
16 602 979
3 022 786
57 340 127
30 000
28 174 587
1 317 396
295 000
10 000
11 969 030
9 148 144
0
10 135 337
21 505
751 037
91 963
269 458 044

Regnskap
2018
2 202 073
0
143 372 473
1 051 290
0
649 749
3 359 998
885 949
762 188
0
1 655 895
917 796
15 000
0
19 864 044
0
0
1 626 199
0
14 100 842
0
190 463 496

Akkumulert
bruk alle år
tom. 2018
8 895 737
42 845 710
208 161 048
4 935 067
7 680 964
5 305 212
19 962 977
3 908 735
58 102 315
30 000
29 830 482
2 235 192
310 000
10 000
31 833 074
9 148 144
0
11 761 536
21 505
14 851 879
91 963
459 921 540

Prosjektbev.
minus akk.
regnskap
431 729 263
307 154 290
1 651 452
195 064 933
162 131 536
94 694 788
40 037 023
64 841 265
397 685
49 970 000
13 169 518
36 514 808
37 190 000
37 490 000
2 427 171
17 664 356
24 343 750
10 988 464
20 572 245
5 648 121
19 070 537
1 572 751 205

Ski kommune har i tillegg investeringsprosjektet «76221 Tiltak iht. tiltaksplan VA». Dette er et
løpende prosjekt, med regulert årsbudsjett på 60 mill. kroner i 2018 og regnskapsførte utgifter på
50,5 mill. kroner i samme tidsrom.
Tiltaksplanen bygger på strategier og tiltaksvurdering som fremgår av «Hovedplan for vann- og
avløp» i perioden 2011-2021 samt «Kommuneplan 2011-2022». Prioritering av tiltak er basert på
rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen vedrørende utbygging, samt miljømål for vannkvalitet i
vassdragene jf. vedtatt «Forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion 1 Glomma» hvor
vannområdene Morsa og PURA inngår - EUs vanndirektiv.
Oppfølging av tiltaksplanen rapporteres politisk per tertial, og består av om lag 50 delprosjekter i
perioden 2011-2018. Det rapporteres også på innleid arbeidskraft. Delprosjektene består i hovedsak
av planlagte tiltak for dårlige ledninger og utvidelse av vann og avløpsledninger. Dette for å redusere
forurensning for å nå vedtatte mål om vannkvalitet i vassdragene, samt øke kapasiteten og sikre
vanntilførselen til en forventet befolkningsøkning i kommunen.

I tillegg har Ski kommune et løpende investeringsprosjekt 77706 Kjøp av eiendom. Dette prosjektet
har et regulert årsbudsjett 2018 på 134,3 mill. kroner og regnskapsførte utgifter på 162,7 mill. kroner
i samme tidsrom. Her føres kommunens kjøp av bygg og anlegg. På dette prosjektet er utgifter til
kjøp av Ski sykehus, Westgaarden samt felter kjøpt fra Ski bolig & næringsutvikling AS bokført.
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9.3.13 Note 12 - Gjeld og avdrag
Oversikt gjeld:
Sammensetningen av Ski kommunes langsiktige gjeld ligger innenfor kommunestyrets vedtatte
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (Alle tall i 1000):
Långiver

Kommunalbanken AS

Husbanken, boligforvaltning
Husbanken, startlån
Sum lån Ski kommune

Saldo
31.12.2017

Saldo
31.12.2018

Andel
flytende
rente 2018

Andel fast
Avdragsprinsipp
rente 2018
Bulletlån (løper uten
avdrag). Avdrag
54,40 %
beregnes og innbetales
iht Kommunelovens § 50

3 038 324

3 147 997

45,60 %

22 340

0

0,00 %

0,00 %

Avdragsbetaling iht.
nedbetalingsavtale.

411 254

467 862

100,00 %

0,00 %

Avdragsbetaling iht.
nedbetalingsavtale.

3 471 918

3 615 859

Ski kommune lånefinansierer ikke investeringsprosjektene enkeltvis. For 2018 utgjør nye lån til
selvfinansierende investeringsprosjekter om lag 154,5 mill. kroner.
Ski kommune har ikke kassekredittgjeld.
Kommuneloven § 50 nr. 7 har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige gjeld til egne
varige driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens
samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste
årsskifte. For å dempe gjeldsbyrden tilbakebetaler kommunen ubrukte lånemidler, og nytt lånopptak
gjennomføres iht. revidert budsjett ved behov. Kravene til avdrag etter kommuneloven har til hensikt
å reflektere kapitalslit, ved å kreve forholdsmessighet mellom langsiktig gjeld og restverdi på
kommunens anleggsmidler.
Ved beregning av minimumsavdrag tas det utgangspunkt i langsiktig gjeld pr 1.1.2018, og av
inngående balanse var 420 mill. kroner ubrukte lånemidler, som var overskytende likviditet etter
finansieringen av investeringene i 2017. For å begrense kostnadene er denne gjelden behandlet som
kortsiktig gjeld, og ble tilbakebetalt långiver etter sluttfinansiering av investeringsregnskapet 2017.
For at avdragsbelastningen i 2018 skulle svare til kapitalslitet er derfor ubrukte lånemidler per
1.1.2018 holdt utenfor grunnlaget for beregning av minimumsavdrag. Dette i tråd med
forutsetningene for kommunestyrets budsjettjustering i sak KST 109/18. Forutsetningen lå også til
grunn for orienteringen i sakene KST 73/18 og KST 108/18.
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Ski kommune benytter regnearkmodellen som referansepunkt for minste tillatte avdrag (hele 1000):

Avskr.gruppe

Vektet
restlevetid

Anleggsmiddel

Ansk.kost
1.1.2018
(1000 kroner)

Vektet gjennomsnitt

År

5 år

Utstyr, maskiner, transp.midler

1,18

108 996 (1,18 * 108 996) / 4 809 283 kr

0,03

10 år

Anleggsmaskiner, inventar

4,7

92 641 (4,7 * 92 641) / 4 809 283 kr

0,09

20 år

Brannbiler, tekniske anlegg

15,55

130 058 (15,55 * 130 058) / 4 809 283 kr

0,42

40 år

Faste eiendommer, anlegg

30,76

3 411 009 (30,76 * 3 411 009) / 4 809 283 kr

21,81

50 år

Administrasj.bygg, lagerbygg

39,72

1 066 579 (39,72 * 1 066 579) / 4 809 283 kr

Total anskaffelseskost =>

4 809 283

8,81

Totalt vektet gjennomsnitt =>

31,16

Tabellen viser at Ski kommune kan legge til grunn nedbetalingstid på inntil 31,16 år, som setter
følgende grense for minimumsavdrag:
Beløp
Gjeld, eksklusive startlån 1.) per 1.1.2018, korrigert for ubrukte lånemidler (1000 kr)

2 640 664

Minimumsavdrag i henhold til Kommuneloven § 50 og Regnearkmodellen (1000 kr)

84 745

Sum faktisk betalte ordinære avdrag i 2018

87 818

Betalt meravdrag i 2018 i forhold til Regnearkmodellen (1000 kr) =>

-3 073

Ekstraordinære avdrag i 2018:
Ekstraordinære avdrag på startlån, til sammen 29,1 mill. kroner, ble innbetalt til Husbanken i
desember 2018. Dette ble finansiert av ekstraordinære innbetalinger fra lånekundene.
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9.3.14 Note 13 - Selvkostområder
Ski kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Etterkalkylen er
utarbeidet i samarbeid med Envidan Momentum.
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en
selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. I selvkostkalkylen inngår
regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger,
kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter
(administrasjonsutgifter). Nytt av året er eget lovverk for eierseksjonering, med eget selvkostområde.
Etterkalkyle for vann, avløp, renovasjon og slamtømming:
Etterkalkyle selvkost 2018
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Vann
56 570 931

Avløp
74 670 741

Renovasjon
21 323 584

Slamtømming
1 439 427

Totalt
154 004 683

2 502 676

2 164 298

14 553

17 174

4 698 701

59 073 607

76 835 039

21 338 137

1 456 601

158 703 384

Direkte driftsutgifter

35 684 583

41 106 050

24 767 264

1 704 145

103 262 042

Avskrivningskostnad

9 221 246

16 697 256

70 121

0

25 988 623

Kalkulatorisk rente (2,37 %)

7 409 623

12 983 702

22 006

0

20 415 331

559 234

649 140

-122 899

-1 976

1 083 499

50 891
4 501
52 930 078

65 017
5 144
71 506 309

713
33
24 737 238

773
35
1 702 977

117 394
9 713
150 876 602

6 143 529

5 328 730

-3 399 101

-246 376

7 826 782

111,60 %

107,50 %

86,30 %

85,50 %

105,20 %

11 379 494

-4 921 538

8 765 298

-326 149

14 897 105

6 143 529

5 328 730

-3 399 101

-246 376

7 826 782

342 495

-53 495

167 458

-10 649

445 809

17 865 518

353 697

5 533 656

-583 174

23 169 697

Driftsinntekter

Indirekte netto driftsutg
Indirekte avskrivningskost
Indirekte kalk. rente (2,37 %)
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond/fremførbart
underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avs. til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/kostnad selvkostfond (2,37 %)
Selvkostfond/fremførbart
underskudd 31.12

Etterkalkyle på selvkostområdet vann viser et resultat på kr 6 143 529. Området har etter dette et
opparbeidet fond på totalt kr 17 865 518,-.
Etterkalkyle på selvkostområdet avløp viser et overskudd på kr 5 328 730,-. Årets overskudd gjør at
tidligere underskudd er nullet ut, og at området nå har et fond på kr 353 697,-.
Etterkalkyle på selvkostområdet renovasjon viser en underdekning på kr 3 399 101,-.
Underdekningen trekkes fra tidligere opparbeidet fond, og fondets størrelse ved utgangen av 2018 er
kr 5 533 656,-.
Etterkalkyle på selvkostområdet slamtømming viser en underdekning på kr 246 376. Underdekningen
skal dekkes opp av fremtidige overskudd og er bokført på memoriakonto.
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Etterkalkyle for feiing, reguleringsplaner, bygge- og delingssaker samt oppmåling:
Etterkalkyle selvkost 2018
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Reguleringsplaner

Feiing
2 727 378

4 243 624

Bygge- og
delesaker
10 364 122

Oppmåling
1 509 798

Totalt
18 844 922

11 568

97 374

2 217 689

73 855

2 400 486

2 738 946

4 340 998

12 581 811

1 583 653

21 245 408

2 499 003

3 366 296

9 807 573

1 846 928

17 519 800

-92 245

120 709

325 393

63 640

417 497

539

10 509

28 161

5 191

44 400

25

481

1 287

237

2 030

2 407 322

3 497 995

10 162 414

1 915 995

17 983 726

331 624

843 003

2 419 397

-332 342

3 261 682

Kostnadsdekning i %

113,80 %

124,10 %

123,80 %

82,70 %

118,10 %

Selvkostfond/fremførbart
underskudd 01.01

420 519

-4 561 079

4 042 759

-407 052

-504 853

331 624

843 003

2 419 397

-332 342

3 261 682

13 896

-98 108

124 483

-13 585

26 686

766 040

-3 816 184

6 586 640

-752 980

2 783 516

Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Indirekte netto driftsutg
Indirekte avskrivningskost
Indirekte kalk. rente (2,37 %)
Driftskostnader
Resultat

-/+ Bruk av/avs. til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/kostnad selvkostfond (2,37 %)
Selvkostfond/fremførbart
underskudd 31.12

Etterkalkyle på selvkostområdet feiing viser et resultat på kr 331 626,-. Området har nå opparbeidet
et fond på totalt kr 766 040,-.
Etterkalkyle på selvkostområdet for reguleringsplaner viser et overskudd på kr 843 003,-. Området
hadde fra tidligere år et fremførbart underskudd som i 2018 er redusert til kr 3 816 184 og er bokført
på memoriakonto.
Etterkalkyle på selvkostområdet bygge- og delingssaker viser et overskudd på kr 2 419 397,-. Fondet
på området utgjør etter dette kr 6 586 640,-.
Etterkalkyle på selvkostområdet oppmåling viser en underdekning på kr 332 342,-. Beløpet legges til
tidligere fremførbart underskudd og områdets samlede underdekning er etter dette kr 752 980,- som
er bokført mot memoriakonto.
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Etterkalkyle for eierseksjonering:
Etterkalkyle selvkost 2018

Eierseksjonering

Totalt

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Indirekte netto driftsutg
Indirekte avskrivningskost
Indirekte kalk. rente (2,37 %)
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %

0

0

245 000

245 000

245 000

245 000

652 800

652 800

24 401

24 401

2 153

2 153

98

98

679 452

679 452

-434 452

-434 452

36,10 %

36,10 %

Fremførbart underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avs. til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)
Fremførbart underskudd 31.12

0

0

-434 452

-434 452

-5 148

-5 148

-439 600

-439 600

Etterkalkyle på selvkostområdet eierseksjonering viser en underdekning på kr 434 452,-. Inkludert
renter gjør dette at underdekningen som er bokført på memoriakonto er kr 439 600,-.

9.3.15 Note 14 - Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Utvikling i faste ansatte og årsverk:

Faste ansatte
Årsverk

2018

2017

2 463
2 082

2 441
2 051

Ytelser til ledende personer:
2018

Rådmann
Ordfører

2017

Lønn

Kommunens
innskudd til pensjon

Lønn

Kommunens
innskudd til pensjon

1 295 142
949 818

140 732
140 887

1 886 314
940 579

214 270
188 230

Godtgjørelse til revisor:
Kommunens revisor er Follo distriktsrevisjon IKS. Samlede kostnader for revisjonstjenester utgjorde i
2018 kr 2 200 000,-. Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
attestasjonsoppgaver.
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9.3.16 Note 15 - Leasingavtaler
Ski kommune har i 2018 leasingavtaler på totalt 90 biler. Avtaletiden varierer fra 3 til 5 år.
Leasingavtalenes totale forpliktelser per år er som følger:

Forpliktelse

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2 738 490

2 792 527

2 266 117

1 938 354

1 245 649

57 217

9.3.17 Note 16 - Fordelte utgifter
I henhold til skjema Økonomisk oversikt drift, har Ski kommune bokført 37,4 mill. kroner som
fordelte utgifter. Artskonto for fordelte utgifter brukes til internfordeling av kostnader mellom ulike
konteringsbegrep som ansvar, prosjekt og funksjon. Kostnadsfordeling brukes spesielt av virksomhet
Kommunalteknikk til å fordele fellesanskaffelser og lønnskostnader i enheten ut til ansvarsområder
og tilhørende KOSTRA-funksjoner.
Bruk av fordelte utgifter har ingen resultatmessig effekt verken for virksomhetene eller for
kommunen.

9.3.18 Note 17 - Strykninger
Driftsregnskapet er avsluttet i balanse. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner
strøket i samsvar med Regnskapsforskriften § 9.
2018
Regnskapsmessig merforbruk før strykninger
Redusert overføringer til investeringsregnskapet
Redusert avsetning til disposisjonsfond

27 238 977
0
-27 238 977

Redusert dekning av tidligere års merforbruk

0

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger

0
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9.4

Revisjonsberetning
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 16/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00360-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine
virksomheter, inkludert Empo AS.
b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40
%).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Revisjonsrapport Empo AS med uttalelse styreleder
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Ski kontrollutvalg fattet følgende vedtak i møte den 28.11.17 i sak 43/17 Felles
forvaltningsrevisjon med Oppegård KU
Redegjørelsen for status vedrørende fellesprosjekt om forvaltningsrevisjon i 2018 med
Oppegård, tas til orientering.
Kontrollutvalget vil gjennomføre en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i 2018 og ber
sekretariatet legge fram forslag til formål og problemstillinger.

Mål og problemstillinger:
Kontrollutvalget har besluttet følgende mål og problemstillinger:
Formål:
Undersøke EMPO AS sin måloppnåelse i henhold til vedtektsfestede formål, Ski
kommunes eierstrategi, vedtak og forutsetninger, samt lovmessige krav fra offentlige
myndigheter for denne type virksomhet.
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Problemstillinger:
1. Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og
innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestede
formål?
2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for
virksomheten?
 Operer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne typen
virksomhet?
 Er produksjonen konstnadseffektiv?
3. Gleder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer
virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?
6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?’
Forvaltningsrevisjonsrapporten:
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS, datert
16.04.2019.
Sentrale funn:
Lovverk og vedtekter:
Empo AS sin drift ligger innenfor Vedtekter for Empo AS etter revisors skjønn.
Selskapet er EQUASS-sertifisert. For å oppnå denne sertifiseringen er det et krav at
selskapet overholder sentrale lover og regler for VTA-bedrifter. Det er ikke identifisert
forhold i driften som indikerer at selskapet er i brudd med lover og regler.
KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler at
kommuner utarbeider årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper. Ski kommune
har ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS.
Mål- og kostnadseffektivitet:
Empo AS utarbeider årlige mål og rapporterer måloppnåelser. Daglig leder
poengterer at Empo AS ikke kan drives etter ordinære normer når det gjelder
kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av
instruktørene. Likevel har selskapet god kontroll på økonomien og har levert
driftsoverskudd de siste to årene. Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo
synes Empo AS å drive kostnadseffektivt.
Lov om offentlige anskaffelser:
Etter avgjørelse i klagenemnda for offentlige anskaffelser i sak 21012/49, kan det
etter revisors skjønn legges til grunn at Empo AS ikke omfattes av lov om offentlige
anskaffelser.
Internkontroll:
Empo AS har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS og tilhørende
rutinebeskrivelser. De ansatte bekrefter å ha god kjennskap til, og følge, dette.
Styresammensetning og habilitet
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Selskapets sittende styre er valgt med vekt på kompetanse, og ikke politisk
tilhørighet. Det er ikke fremkommet opplysninger om at styremedlemmer har vært
eller er inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet.
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke
aksjeloven når det gjelder fordeling på kjønn.
Kunders og ansattes tilfredshet
Kunder av Empo AS gir uttrykk for at de er godt fornøyd med selskapets tjenester,
både når det gjelder kvalitet og tid. Alle oppgir at de også fremover ønsker å benytte
seg av selskapets tjenester.
De ansatte er godt fornøyd med arbeidsmiljøet og er av den oppfatning at deltakerne
trives godt på jobb. Sykefraværet er relativt lavt.
Revisjonens anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a) Kommunen bør utarbeide en årlig eierselskapsmelding for alle sine selskaper, inkludert
Empo AS.
b) Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjelovens krav (40%).

Styreleders uttalelse:
Styreleders uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapporten er gitt i mail av 16.04.19, og
følger vedlagt rapporten.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den formening at revisjonen har svart opp de problemstillingene
som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Sekretariatet vil bemerke at det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, koml.) § 80a:
§ 80 a. Representasjon av begge kjønn i styret
1. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for
aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i
selskapet. Departementet kan gi forskrifter om at reglene i første punktum også skal gjelde for
aksjeselskaper som eies av kommuner eller fylkeskommuner med under to tredeler, når resten av
selskapet er eid av staten eller selskaper som direkte eller indirekte, er heleid av staten.
2. For å legge til rette for at valget oppfyller kravene i nr. 1 kan departementet gi forskrift om den
nærmere gjennomføringen av valget av styremedlemmer som velges av og blant de ansatte, jf.
aksjeloven § 6-4, herunder også eventuelt i selskaper som nevnt i nr. 1 annet punktum.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov, lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner
og fylkeskommuner (kommuneloven) § 21-1. Hoveddelen av kommuneloven og
denne bestemmelsen trer i kraft høsten 2019 i forbindelse med konstituerende
kommunestyremøter.
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Lov 13.juni 1997 nr.44 om aksjeselskaper (aksjeloven, asl.) § 20-6 gjelder
statsaksjeselskaper.
Avslutning
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalgets møte å presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 24.04.19
Unni Westli
Rådgiver
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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER
1.1 Sammendrag
Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 28.11.2017 selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av
Empo AS.
Empo AS ble etablert i 1990 (som Ski Produksjonsservice AS) og eies 100 % av Ski kommune. Empo AS er en vekst- og attføringsbedrift, som i samarbeid med NAV tilbyr 45 VTAplasser (varig tilrettelagt arbeid) til personer som er innvilget uføretrygd. I tillegg til 45 tiltaksdeltakere (brukere) har Empo AS 11 fast ansatte.
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de syv problemstillingene:
Grønt 1. Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet
formål?
Vedtekter for Empo AS (2010) fastsetter at «Selskapets formål er gjennom fabrikasjon
og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, primært
mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Ski kommune.» Etter revisors
mening holder selskapet seg innenfor formålet, som er relativt vidt formulert. Ordfører gir også uttrykk for at Empo AS driver innenfor selskapets vedtekter.
Selskapet er sertifisert av EQUASS, som er en europeisk kvalitetsstandard for velferdstjenester. Dette indikerer at selskapet holder seg innenfor lover og regler som
gjelder for vekst- og attføringsbedrifter (VTA-bedrifter), herunder Forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Det er ingen indikasjoner i driften som taler for at selskapet er i
brudd med lover og regler.
KS' Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler at
kommuner utarbeider årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper. Ski kommune har
ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS.
Grønt 2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
Empo AS sine oppdrag skal være tilpasset (tiltaks)deltakerne. Etter revisjonens
skjønn er de oppdrag selskapet har hatt, relevante for en VTA-bedrift som Empo AS.
TV-produksjonen krever et høyere tilskudd pr. plass fra eier, men både ordfører og
styreleder påpeker viktighetene av å gi et slikt tilbud til deltakerne.
Daglig leder, påpeker at selskapet ikke kan drives etter ordinære normer for kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av instruktørene. Daglig
leder har likevel satt fokus på å ta oppdrag som gir god inntjening. Selskapet har
snudd et underskudd på 0,5 mill. kr i 2016 til et overskudd på 0,5 mill. kr i 2018.
Salgsinntektene har økt betydelig siden 2016 og utgjør nå 28 % av totale inntekter.
Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo synes Empo AS å drive kostnadseffektivt.

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS
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Grønt 3. Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan
sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
VTA-bedrifter er ikke offentligrettslige organer, ifølge en avgjørelse vedrørende et
slikt selskap i 2014 fra Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagenemnda kom til at selskapet etter sin virksomhet måtte regnes å ha en forretningsmessig
karakter. Etter revisjonens skjønn er avgjørelsen relevant for Empo AS, det vil si at
Lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder for selskapet.
Grønt 4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
Selskapet har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017) og rutinebeskrivelser i alle sine prosesser. Ansatte oppgir å ha god kjennskap til selskapets internkontrollsystem. Også deltakerne har stort fokus på sikkerhetsrutiner. Empo AS sin
EQUASS-sertifisering bekrefter at selskapet har et godt kvalitetssikringssystem.
Gul

5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?
Vedtekter for Empo AS beskriver rutiner for valg av styre. Både ordfører, styreleder
og daglig leder opplyser at selskapets sittende styre ble valgt på bakgrunn kompetanse
og ikke politisk tilhørighet. Opplysninger om at styremedlemmer har vært eller er
inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet, er ikke fremkommet.
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke aksjeloven når det gjelder fordeling på kjønn (40 %).

Grønt 6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
Empo AS sine kunder gir uttrykk for at de er godt fornøyd med de tjenester som selskapet leverer; det gjelder både kvalitet og tid. Alle fem intervjuede kunder oppgir at
de ønsker å benytte selskapets tjenester fremover.
Grønt 7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?
Ansatte uttaler til revisor at de er godt fornøyd med arbeidsmiljøet i bedriften. De er
av den oppfatning at også deltakerne trives godt på jobb. Sykefraværet blant ansatte
har sunket betraktelig – fra 12 % i 2017 til 4 % i 2018. Sykefraværet blant deltakerne
ligger på 4–5 %.
Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt.

1.2 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a) Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper, inkludert
Empo AS.
b) Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjelovens krav (40 %).

Steinar Neby /s/
revisjonssjef

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS

Even Tveter /s/
prosjektleder
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard
I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget «påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m.». Kommuneloven § 80 om innsyn og undersøkelser i selskaper gir
eierne av heleide selskaper utvidete muligheter for kontroll og innhenting av informasjon.
Selskapskontroll er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til lover og regler og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Selskapskontroll kan gjennomføres på to måter – som eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll fokuserer på om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring
og om virksomheten opererer i samsvar med formålet. Forvaltningsrevisjon vil si en mer omfattende vurdering av selskapet i henhold til gitte problemstillinger. Foreliggende selskapskontroll er en forvaltningsrevisjon.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og
anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.
NKRFs Veileder i selskapskontroll (2018) sier følgende om høring (s. 52): «Et selskap som er
omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten, jf. kontrollutvalgsforskriften § 15. […] Det er opp til selskapet hvem i selskapet som avgir høringsuttalelsen.» Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonen: «Undersøke
Empo AS sin måloppnåelse i henhold til vedtektsfestet formål, Ski kommunes eierstrategi,
vedtak og forutsetninger, samt lovmessige krav og krav fra offentlige myndigheter for denne
type virksomhet.»
Kontrollutvalgets bestilling inneholder syv problemstillinger:
1. «Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de
rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet formål?
2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet?
 Er produksjonen kostnadseffektiv?
3. Gjelder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?
6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?»

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS
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2.2 Presiseringer og avgrensninger
Problemstilling nr. 1 spør om selskapet driver i henhold til gjeldende «lover og regler». Revisor legger til grunn at dette først og fremst gjelder Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, samt
Lov om offentlige anskaffelser som drøftes under problemstilling nr. 3. Under problemstilling
nr. 4 om internkontroll omtales også Helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Når det gjelder selskapets etterlevelse av skatte- og mva-regelverket, legges til grunn at selskapets revisor (Revisjonsselskapet Jøntvedt AS) har foretatt den kontrollen.
Problemstilling nr. 6 og 7 spør hva kunder og ansatte «mener». Vi tolker dette som kundetilfredshet og ansattes tilfredshet. «Ansatte» inkluderer her også deltakere.

2.3 Informasjon om selskapet – organisering
Empo AS, som ble etablert som Ski Produksjonsservice AS i 1990, eies 100 % av Ski kommune. Selskapet skal gi tilrettelagt arbeid til mennesker som vanskelig kan nyttiggjøre seg
ordinært arbeid eller faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo AS har 45 VTAplasser (varig tilrettelagt arbeid) for tiltaksdeltakere. Empo AS har også 11 fast ansatte. Selskapet har altså 11 ansatte og 45 deltakere.1
Empo AS har følgende organisering:

Kilde: Empo AS sin Årsmelding 2017 – Styrets beretning.
Avdeling Produksjon og avdeling TV/Media er avdelingsbetegnelsene som benyttes, ifølge daglig leder.
1

Det heter følgende i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 14-7 Ansettelsesforhold: «Tiltaksdeltakeren skal være
fast ansatt i virksomheten.» Ansatte og deltakere er likevel etablert terminologi i bransjen, som for øvrig omfatter ca. 335 vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge. De fleste eies av en kommune, flere kommuner sammen eller en organisasjon, opplyser Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (Naku.no).

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS
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Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Selskapets ledergruppe består av daglig
leder, avdelingsleder for Produksjon, avdelingsleder for TV/Media og attføringsansvarlig for
Produksjon. Instruktørene har ansvaret for å følge opp deltakere i arbeidet.

2.4 Metode
Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk og selskapsdokumenter (se kapittel
10 Kilder), samt eiersignaler. Revisjonskriterier utdypes i vedlegg 1 – med vekt på Forskrift
om arbeidsmarkedstiltak (2015) og habilitet.
Datakilder er dokumenter og intervju. Revisor har intervjuet én politiker (ordfører), styreleder, daglig leder og fire andre ansatte. I tillegg til daglig leder har selskapet 10 ansatte, hvorav
revisor tilfeldig valgte ut fire til intervju. Daglig leder påpekte at det lett kan oppstå misforståelser ved intervju med deltakere, hvis man ikke kjenner dem. På denne bakgrunn besluttet vi å
ikke intervjue deltakere. Selskapets brukerundersøkelser fra 2017 og 2018 presenteres.
Bransjestatistikk foreligger i liten grad. Å sammenlikne VTA-bedrifters lønnsomhet mv. er
vanskelig, da de opererer i ulike markeder og deltakernes funksjonsgrad varierer. Vi har likevel valgt å sammenlikne regnskapstall for VTA-bedrifter i Follo.
Revisor har telefonintervjuet fem kunder av Empo AS, hvorav fire store og én mindre kunde.
Selskapet fremla en liste over alle kunder (11 stykker) rangert etter omfang av kjøp av tjenester fra selskapet. Kunder i det øvre sjiktet ble prioritert for intervju; også én kunde i nedre
sjikt ble utvalgt (tilfeldig).
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger og revisjonskriterier gjennom datagrunnlag til vurdering og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av
tekstelementer, kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
28.11.2017: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av
Empo AS.
11.6.2018: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for selskapskontrollen (sak 21/18).
31.10.2018: Oppstartsmøte med daglig leder Arne-Reidar Granheim.
21.1.2019: Intervju med ansatte.
31.1.2019: Intervju med kunder.
1.2.2019:
Intervju med Ski kommunes ordfører Hanne Opdan.
13.2.2019: Intervju med Empo AS sin styreleder Gunnar Wedde.
26.2.2019: Rapportens fakta verifisert.
1.4.2019:
Rapport sendt styreleder for uttalelse.
16.4.2019: Revisjonsrapport med styreleders uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
30.4.2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.
Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune og Empo AS i selskapskontrollen. Styreleder
for Empo AS sin uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.
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3 LOVVERK OG VEDTEKTER
Problemstilling nr. 1: Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og
regler og innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet
formål?

3.1 Revisjonskriterier
 Selskapet skal følge Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (2015).
 Selskapets drift skal samsvare med Vedtekter for Empo AS (2010).
Lover og regler for VTA-bedrifter vil primært si Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, jf. vedlegg 1.
I tilknytning til vedtektene kan også nevnes eierstyring. KS' Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler (punkt 4) at kommuner utarbeider eierskapsmelding
for alle sine selskaper, som bør oppdateres årlig. Ny kommunelov (som trer i kraft i oktober
2019) stiller (§ 26-1) krav om utarbeidelse av eierskapsmelding minst én gang i valgperioden.

3.2 Datagrunnlag
3.2.1 NAVs bestilling og tilskudd
NAV gir vekst- og attføringsbedrifter årlig tilsagn om antall VTA-plasser. Søknad om plass
sendes til NAV, som «eier» plassene. Selskapet fatter endelig avgjørelse om hvem som skal få
tilbud om arbeid. Plassene tildeles personer som er innvilget uførepensjon. Det utbetales ikke
ordinær lønn til deltakerne, men en bonus på 37 kr pr. time.
Empo AS har tilsagn om 45 VTA-plasser fra NAV. Eierkommunene skal yte en medfinansiering på minst 25 % av NAVs tilskudd. Ski kommune har vedtatt en medfinansiering på 45 % i
produksjon og 60 % i TV/media.
3.2.2 Vedtekter – eierstyring
Selskapets vedtekter, som sist ble endret i 2010, sier følgende i § 3: «Selskapets formål er
gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, primært mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Ski kommune.»
Empo AS sin øverste myndighet er generalforsamlingen, der ordføreren er kommunens eierrepresentant (hun utgjør generalforsamlingen). Eierstyringen utøves i generalforsamling.
Ordfører er av den oppfatning at selskapets drift er godt innenfor det vedtektene tilsier. Det er
en styrke for selskapet at det også tilbyr oppgaver innen TV-produksjon for sine deltakere.
Selskapet ser ut til å ha funnet en god balanse mellom de ulike aktivitetene.
Ordfører opplyser at Ski kommune ikke har utarbeidet eier(skaps)melding for Empo AS.
3.2.3 Empo AS sin virksomhet
Selskapets hjemmeside (Empo.no) opplyser følgende: Gjennom arbeidstrening skal Empo
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bidra til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt.
Arbeidstreningen i Empo består av individuelt tilpassede oppgaver i avdeling Produksjon og
avdeling TV/Media.
Selskapets nettsider tilføyer:
 Visjon: «Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.»
 Verdier: «Mangfold, Forventning, Stolthet – Empowerment».
 Målsetting: «Empos merkevare skal være retningsgivende og til inspirasjon for landets vekstbedrifter. Empo skal gjennom sin virksomhet sørge for å være NAVs foretrukne leverandør av lokale attføringstjenester. Empo skal bidra til at tiltaket Varig
Tilrettelagt Arbeid fortsatt inkluderes i arbeidslinjen.»
Nettsidene oppgir at Empo Produksjon tilbyr følgende tjenester:
 «Merking/etikettering
 Alle typer pakke-, montering- og distribusjonsjobber
 Ferdiggjøring og utsendelse
 Montering av mekaniske komponenter og displayer
 Logistikk/EDI2
 Vedproduksjon
 Piknikbenker
 Fuglekasser – ulike typer».
Avdeling TV/Media tilbyr følgende tjenester:
 Produksjon av TV-innslag og sendinger til web-TV.
 Sosiale medier.
 Frikanalen.
 Informasjons- og reklamefilmer på oppdrag fra næringslivet.
Empo TV og NRK vant Gullruten 2016 for "Beste event og sportssending" med programmet
"Special Olympics – Mats og Erling i L.A." som ble vist på NRK i august 2016. Programmet
var en co-produksjon mellom Empo TV og NRK. Prisutdelingen vises på videoen Gullruten
2016 – Mats & Erlings takketale (www.youtube.com/watch?v=LImE2xjj5zw).
Daglig leder kommenterer: –Vi har hatt et langvarig samarbeid med NRK Sporten der vi stiller med reportere i ulike sammenhenger. På Special Olympics har vi vært tilstede 6–7 ganger.
Nå i mars 2019 er våre ansatte/deltakere i Abu Dhabi som reportere der sommerlekene 2019
skal holdes. Det kommer som egen sending i NRK senere. Empo TV fakturerer NRK for oppdraget.
Empo TV vil også levere en søknad til NRK 1.4.2019 om å produsere en serie sammen med
NRK om historien til utviklingshemmede når det gjelder behandling og tiltak. Planen er å gå
så langt tilbake som det eksisterer litteratur og frem til dagens tilbud. Empos deltakere vil få
sentrale roller i serien. NRKs svar ventes til sommeren, forteller en optimistisk daglig leder.
2

EDI er en global standard for utveksling av elektroniske forretningsdokumenter. EDIFACT (Electronic Data
Interchange For Administration Commerce and Trade) har utarbeidet meldingstyper for faktura, ordre, fraktbrev,
betalingsformidling og tolldeklarering, ifølge Store norske leksikon (Snl.no).
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3.3 Vurderinger
Selskapets formål er ganske vidt formulert i vedtektene. Det er ingen holdepunkter for at selskapet ikke holder seg innenfor formålet. Ordfører anser at selskapet klart driver innenfor
selskapets vedtekter.

3.4 Konklusjon
Empo AS sin drift ligger innenfor Vedtekter for Empo AS, etter revisjonens skjønn. Empo AS
er EQUASS-sertifisert, slik NAV krever av vekst- og attføringsbedrifter (VTA-bedrifter).
For å oppnå denne sertifiseringen er det et krav at selskapet overholder sentrale lover og regler for VTA- bedrifter. Det er ikke identifisert forhold i driften som indikerer at selskapet er i
brudd med lover og regler.
Ski kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS. En felles eierskapsmelding
med kapitler for alle kommunens selskaper, kan være en løsning.
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4 MÅL- OG KOSTNADSEFFEKTIVITET
Problemstilling nr. 2: Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet?
 Er produksjonen kostnadseffektiv?

4.1 Revisjonskriterier
 Selskapet skal sette mål og rapportere måloppnåelse.
 Selskapet skal levere tjenester som er relevante for vekst- og attføringsbedrifter/VTAbedrifter.
 Selskapet bør ikke gå med driftsunderskudd, ifølge signaler fra eier.

4.2 Datagrunnlag
Empo AS utarbeider hvert år mål for driften, som vises i selskapets årsplan. Årsplan 2018
oppstiller i alt ni mål fordelt på organisering, avdeling Produksjon og avdeling TV/Media:
 Innføre LEAN.3
 Invitere politikere til frokost.
 Utvikle samarbeid med OK–service (Oppegård Kommunes Industriservice AS).
 Sikre faste langsiktige oppdrag.
 Etablere samarbeid med bedrifter utenfor Empo AS.
 Arbeid/oppdrag ute hos en ny kunde.
 Egenproduksjon av tre produkter.
 Flere eksterne oppdrag for TV.
 Utvide spekteret av sysselsetting på Empo TV.
For alle mål er det angitt hvem som er ansvarlig og hvordan målet skal nås. Selskapets årsmeldinger redegjør for måloppnåelse. Årsmelding 2017 – Styrets beretning oppgir at alle fastsatte mål for 2017 er oppnådd unntatt ett: effektivisering av innkjøp og logistikk. To systemer
ble vurdert, men beslutning ble ikke tatt; saken vurderes på nytt i 2018.
Empo AS eier lokaler i Teglvegen 27 på Drømtorp i Ski øst. Selskapets 56 medarbeidere (11
ansatte og 45 deltakere) disponerer her et bygningsareal på 1250 m2. Her er både kontorlokaler, produksjonslokaler og lokaler for TV-produksjon. Produksjonslokalene består av flere
haller for forskjellige typer produksjon.
Daglig leder opplyser at selskapet tar de oppdrag man kan få, så lenge de er tilpasset deltakerne. Å selge tjenester er en kontinuerlig prosess. I den senere tid har man prøvd å skaffe jobber
som gir god inntjening. Når selskapets årsmål settes, har man fokus på å vurdere hvilke oppdrag man kan ta og hvilke mulige samarbeidspartnere som bør kontaktes. Det er viktig å beholde og utvikle gode samarbeidsrelasjoner, som kan gi selskapet flere oppdrag fremover.
3

«Lean (egentlig: Lean manufacturing / norsk: Veltrimmet produksjon) betegner en produksjonsmetodikk for
fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. […] Sentralt i
denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser», opplyser Wikipedia.no.

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS

11

16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS - 17/00360-6 Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS : Revisjonsrapport Empo AS med uttalelse styreleder

Daglig leder oppgir at produksjonen ikke kan drives etter ordinære normer for kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning fra selskapets instruktører. Deltakernes ferdigheter kartlegges i samarbeid med NAV, kommunen, fagpersoner i deltakers nettverk
og interne rutiner i selskapet. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med deltakerne
der bl.a. arbeidssituasjonen evalueres.
Empo AS har hatt følgende regnskap de siste tre årene:

Empo AS – årsregnskap
2016
3 079 545
11 057 278
14 136 822
1 027 179
10 803 722
575 495
2 177 706
14 584 101
-447 279
-104 786
-552 065

Salgsinntekter
Offentlig driftstilskudd
Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad
Driftsresultat
Resultat finansposter
Årsresultat

2017
4 608 251
10 598 431
15 206 682
1 622 420
10 191 580
574 213
2 520 494
14 908 707
297 975
-101 099
196 876

2018
4 222 433
10 765 872
14 988 305
1 169 239
10 434 488
604 540
2 150 798
14 359 065
629 240
-85 016
544 224

Kilde: Empo AS' årsregnskap. 2018: utkast.

Empo AS - årsregnskap
16 000 000
14 000 000

Sum driftsinntekter
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Årsresultat

14 988 305

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000

-552 065
2016

196 876
2017

544 224
2018

Selskapets økonomiske utvikling fra 2016 til 2018 kan oppsummeres i tre punkter:
 Salgsinntekter økte fra 3,0 mill. kr i 2016 til 4,2 mill. kr i 2018. Salgsinntektene steg
fra 21,8 % av sum driftsinntekter i 2016 til 28,2 % i 2018.
 Offentlig driftstilskudd gikk ned fra 11,0 mill. kr i 2016 til 10,7 mill. kr i 2018, som
følge av at NAV reduserte antall VTA-plasser fra 50 til 45 plasser i februar 2017, fordi
fem plasser var ubesatt etter at TV/Media gikk fra prosjekt til ordinære VTA-plasser.
 Selskapet har snudd et underskudd på 0,5 mill. kr i 2016 til et overskudd på 0,5 mill.
kr i 2018.
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Daglig leder, som tiltrådte i august 2017, har fokusert særlig på følgende økonomiske forhold:
 Lønnsomhet: NAV har satt krav om at selskapet skal ha en sunn økonomi og et overskudd som gjør at man kan håndtere gjeld og vedlikehold av bygninger og maskiner.
Selskapet legger nå økt vekt på å få oppdrag som gir god inntjening/overskudd. Ved
siden av sysselsetting for deltakerne er lønnsom drift viktig. Empo AS opererer med
markedspriser; man har ikke anledning til å underprise tjenester for å få oppdrag.
 Markedsføring: Kvalitet og service er viktigste salgsargumenter. Selskapet fikk i
2018 nye nettsider, som har en nettbutikk. Fokuset på markedsføring har gitt resultater
i form av flere oppdrag.
 Kundeforhold: Gode samarbeidsrelasjoner med store kunder genererer flere oppdrag
på sikt.
Daglig leder legger ikke skjul på at det er mer ressurskrevende å drifte avdeling TV/Media
enn avdeling Produksjon. Ski kommunes tilskudd er derfor høyere til plassene i TV/Media.
Både styret og eier har vurdert TV-driften og vedtatt at selskapet skal beholde denne avdelingen. Dette tilbudet er unikt og gir andre utfordringer til deltakerne enn i avdeling Produksjon. Ledelsen jobber kontinuerlig med å finne oppdrag som genererer større inntekter i
TV/Media, noe som er betydelig vanskeligere enn i avdeling Produksjon.
Alle deltakerne i Empo AS har VTA-plasser. Selskapet har tilsagn om 45 plasser fra NAV;
plassene er ikke øremerket til de to avdelingene. NAVs tilskudd (13 231 kr pr. måned pr.
plass i 2018) er uavhengig av om deltakeren arbeider i Produksjon eller TV/Media. Kommunens tilskudd til selskapet er 45 % av NAVs tilskudd pr. plass for de som jobber i Produksjon
og 60 % for de som jobber i TV/Media.
Tre deltakere ble 1.1.2019 overført fra avdeling TV/Media til avdeling Produksjon, som følge
av at de ikke kan nyttiggjøre seg av arbeidstilbudet i TV/Media. Det er nå 33 deltakere (73 %)
i Produksjon og 12 deltakere (27 %) i TV/Media.
Syv VTA-bedrifter i Follo har følgende regnskapstall for 2017:
VTA-BEDRIFTER I FOLLO – REGNSKAP 2017
Empo
Oppegård Drøbak Enebakk
AS,
Kommunes Vaskeri Produkter
Ski
IndustriAS,
as
service AS Frogn
Driftsinntekter
337 933
252 438 381 211
411 476
pr. deltaker
Driftskostnader 318 556
251 188 344 579
370 286
pr. deltaker
Lønnskostnader 226 489
152 469 234 368
296 476
pr. deltaker
Antall VTA
45
32
19
21
plasser
Driftsresultat
298 000
-28 000 318 000
555 000

Nærings- Åspro
tjenester AS,
AS,
Ås
Vestby
275 893 510 813

Remontér
Attføring
AS,
Nesodden
406 167

233 964

433 844

366 944

206 250

322 875

295 889

28

32

18

836 000 -543 000

487 000

Kilde: Årsregnskap på Purehelp.no. Selskapene produserer og leverer ulike varer og tjenester, og deltakernes
funksjonsevne varierer. Selskapene har ulikt inntekts- og kostnadsbilde, og tallene er ikke helt sammenliknbare.

Gjennomsnittlige driftskostnader (eks. lønnskostnader) for alle selskapene var 331 300 kr pr.
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deltaker i 2017. Empo AS sine driftskostnader (318 556 kr) lå 4 % under gjennomsnittet. Oppegård Kommunes Industriservice AS (OK Service) og Næringstjenester AS (Vestby) hadde
lavere driftskostnader og lønnskostnader pr. deltaker enn Empo AS. De fire andre selskapene
hadde høyere kostnader enn Empo AS.

4.3 Vurderinger
Empo AS utarbeider årlige mål, og de ansatte involveres i utarbeidelsen. Måloppnåelse rapporteres i selskapets årsmelding med styrets beretning. Alle mål for 2017 ble oppnådd med
unntak av ett.
All produksjon foregår i utgangspunktet i selskapets lokaler. Daglig leder, som tiltrådte i august 2017, har hatt fokus på å bedre inntjeningen til selskapet. Empo AS søker oppdrag som
gir selskapet en god inntjening, men man må også ta de oppdrag man får.
Oppdrag skal være tilpasset selskapets deltakere. Ledelsen synes å ha god kunnskap om deltakernes evner og ønsker vedrørende arbeidet som skal utføres. Etter revisjonens skjønn er de
oppdrag selskapet har hatt, relevante for en vekst- og attføringsbedrift. TV-produksjonen krever et høyere tilskudd pr. plass fra Ski kommune, men både eier og styreleder understreker
viktigheten av å gi et slikt tilbud til deltakerne.
Daglig leder poengterer at Empo AS ikke kan drives etter ordinære normer når det gjelder
kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av instruktørene. Selskapet har likevel snudd et underskudd på 0,5 mill. kr til et like stort overskudd i løpet av to
år. Inntekter fra eget salg har økt betydelig siden 2016 og utgjør nå 28 % av totale inntekter.
Empo AS skiller seg ikke mye fra de andre VTA-bedriftene i Follo når det gjelder driftskostnader og lønnskostnader pr. deltaker. To av bedriftene har lavere kostnader; de fire andre har
høyere kostnader. Det er vanskelig å sammenlikne VTA-bedrifter, da de produserer forskjellige produkter og har deltakere med ulik funksjonsevne. Sammenlikningen indikerer likevel at
Empo AS ikke har høyere driftskostnader enn andre tilsvarende bedrifter.

4.4 Konklusjon
Empo AS utarbeider årlige mål og rapporterer måloppnåelse. Selskapet driver med tjenester
som er relevante for VTA-bedrifter. Selskapet har fått god kontroll på økonomien og levert
driftsoverskudd de siste to årene. Selskapet er dessuten solid med en egenkapitalandel på 53
% (over 40 % anses å være meget godt). Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo synes Empo AS å drive kostnadseffektivt.
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5 LOV OM OFFENTLIG ANSKAFFELSE

Problemstilling nr. 3: Gjelder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?

5.1 Revisjonskriterier


Dersom selskapet er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, skal lovverket følges.

5.2 Datagrunnlag
Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) vedtok 21.1.2014 en avgjørelse (sak
2012/49) der det innklagede selskapet var et aksjeselskap eid av flere kommuner og en fylkeskommune. Selskapet hadde som formål «å skape beskjeftigelse for yrkeshemmede som
mottar trygd», og selskapet var definert som en VTA-bedrift og mottok støtte fra NAV og
kommuner. Klagenemnda kom etter en samlet vurdering til at innklaget selskap måtte regnes
for å ha «forretningsmessig karakter» og derfor ikke regnes som et offentligrettslig organ etter
Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2. Selskapet var ikke underlagt regelverk om offentlige anskaffelser ved sine innkjøp.
Empo AS har forholdt seg til denne avgjørelsen og vurdert at de ikke er omfattet av lov om
offentlige anskaffelser.
Klagenemnda vurderte at dersom innklagede ikke var omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, var den påklagede avtalen som gjaldt kjøp av en bokbindemaskin heller ikke
omfattet av regelverket, herunder kunngjøringsplikten. Spørsmålet ble således om innklagede
er et organ som faller inn under anskaffelsesregelverkets virkeområde.
For at et selskap skal omfattes av Lov om offentlige anskaffelser, må tre kriterier oppfylles
etter anskaffelsesforskriften § 1-2. Ifølge KOFA-avgjørelsen (s. 6) gjelder dette ethvert organ:
a. «som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller
hvis forvaltningen er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som
har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.»
I denne saken var det utvilsomt at selskapet var et selvstendig rettssubjekt. Vilkårene i bokstav c var også oppfylt, da over halvparten av styremedlemmene var oppnevnt av kommunal
myndighet. Det avgjørende punktet var da om selskapet er et organ som «tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter».
Klagenemnda anførte at de offentlige tilskuddene som gis i forbindelse med innklagedes
VTA-virksomhet ikke utelukker at innklagede er av «industriell eller forretningsmessig karakter». Det anføres videre at innklagede har den økonomiske og kommersielle risiko for driften.
Eventuell økonomiske tap må bæres av innklagede selv, og det er ikke holdepunkter for at
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morselskapet eller andre offentlige myndigheter vil redde selskapet ved en potensiell konkurs.
Klagenemnda sammenfattet at det framstår som om innklagede i hovedsak driver som andre
bedrifter i det markedet man opererer i, med unntak av kategorien ansatte. De offentlige tilskuddene er knyttet opp mot merkostnader ved denne type ansatte. Selv om det gjelder enkelte begrensninger for innklagedes forretningsmessige drift, bærer innklagede på samme måte
som ordinære bedrifter den økonomiske risikoen for driften. Etter en samlet vurdering kom
klagenemnda til at innklagede må regnes for å ha «forretningsmessig karakter». Innklagede
kan dermed ikke regnes som et «offentlig organ» etter anskaffelsesforskriften § 1-2 og er ikke
underlagt regelverket om offentlige anskaffelser ved sine innkjøp.
Klagenemnda hadde også i 2007 (sak 2006/12) en avgjørelse vedrørende en VTA-bedrift.
Også her var konklusjonen at Lov om offentlige anskaffelser ikke gjaldt for denne bedriften.

5.3 Vurderinger
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin avgjørelse i sak 2012/49 (21.1.2014)
kan etter revisors skjønn legges til grunn for vurdering av om Empo AS omfattes av Lov om
offentlige anskaffelser. Det er de samme faktiske forhold rundt organisering og drift av de to
selskapene. Vi vurderer det derfor slik at Lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder for Empo
AS.

5.4 Konklusjon
Empo AS omfattes ikke av Lov om offentlige anskaffelser.
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6 INTERNKONTROLL
Problemstilling nr. 4: Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?

6.1 Revisjonskriterier
 Selskapets systemer for internkontroll skal etterleves, herunder at ansatte har tilfredsstillende kunnskap om internkontrollsystemet.
Avtale mellom NAV og Tiltaksarrangør om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak med Empo AS for 2019 ble inngått 5.11.2018. Her står følgende i § 5 Kvalitet, punkt 2.1 System for
kvalitetssikring: «Tiltaksarrangøren skal ha et sertifiserbart system for kvalitetssikring av
primærvirksomheten (attføring/VTA). Systemet skal revideres periodisk av ekstern revisor.
Oppnådd sertifisering og rapport fra periodisk revisjon skal gjøres tilgjengelig for NAV.»
Arbeid- og velferdsdirektoratet stiller samme krav til alle arrangører av skjermede tiltak
(VTA-bedrifter).

6.2 Datagrunnlag
6.2.1 Internkontrollsystem
Selskapet har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017). Her omtales:
 Mål.
 Håndtering av feil og mangler.
 Diverse rutiner.
 Brann og ulykker.
 Avfall, utslipp og energi.
 Risikovurderinger.
 Avtaler og kontrakter.
 Lover og forskrifter.
Revisjon av internkontrollsystemet gjøres én gang pr. år i forbindelse med vernerunder. Daglig leder er ansvarlig for internkontrollen i selskapet.
Selskapets årsplaner redegjør for evalueringspunkter som skal gjennomføres kommende år.
Her angis når og hva som skal gjennomgås og hvem som er ansvarlig. Forbedringsprosjekter
nevnes – med tid for utførelse og ansvarlig.
En ansatt på hver avdeling er internkontrollansvarlig. Internkontrollsystemet skal gjennomgås
årlig med alle ansatte, som kvitterer på at de har gjennomgått systemet. Aktuelle sikkerhetsrutiner gjennomgås. Det er årlig kontroll av brannvarsling osv. Alle ansatte som revisor har intervjuet, oppgir at de kjenner selskapets internkontrollsystem. Rutinebeskrivelser for sikkerhetsrutiner er utarbeidet, ifølge de intervjuede.
Også deltakerne er opptatt av å følge sikkerhetsrutinene. Bruk av verneutstyr der dette er påkrevd, vektlegges.
Selskapets Personalhåndboka, som oppdateres årlig, inneholder kapittel 13 Etikk med føl-
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gende temaer: etiske grunnregler i Empo, etiske vurderinger i forbindelse med TV-sendinger,
sjekkliste TV, Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.
De ansatte oppgir å være kjent med de etiske retningslinjene. Etikk blir satt på dagsorden med
jevne mellomrom. Selskapets mål er også kjent; de ansatte er med på å sette årlige mål for
selskapet.
6.2.2 EQUASS-sertifisering
Empo AS er sertifisert i henhold til EQUASS kvalitetssikringssystem. Nåværende sertifisering gjelder fra 22.12.2017 til 22.12.2019.
European Quality in Social Services – EQUASS – er en europeisk kvalitetsstandard for velferdstjenester som ble etablert i 2010. EQUASS 2018 består av 10 kvalitetsprinsipper. Hvert
kvalitetsprinsipp er brutt ned i kriterier og indikatorer for kvalitet. Ekstern revisjon og sertifisering sikrer leverandørers tjenestekvalitet overfor brukere og andre samarbeidspartnere, ifølge Equass.no.
Sertifiseringen tar for seg 50 spørsmål der man beskriver de faktiske forhold og konkluderer
på om selskapet innfrir kraven. Empo AS innfrir kravene for alle 50 spørsmål. I sertifiseringens sluttkommentar står det: «I løpet av dokumentgjennomgangen og intervjuer er det
bekreftet at Empo har etablert systematiske rutiner i alle sine prosesser, for eksempel når det
gjelder planlegging og evaluering og dokumentasjon av dette. De bruker enkle og gode virkemidler i planprosessen, deriblant god involvering av brukere i individuell planlegging.»
Selskapet rapporterer til NAV om antall deltakere i månedsrapporter og årsrapporter, herunder ansattes faglige utvikling, opplæring av deltakere, tverrfaglig samarbeid og resultater av
attføringsarbeidet.

6.3 Vurderinger
Empo AS har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017) og tilhørende rutinebeskrivelser. Internkontrollsystemet revideres én gang pr. år. Ansatte som er intervjuet, oppgir å
ha god kjennskap til selskapets internkontrollsystem og at sikkerhetsrutiner har stor oppmerksomhet. Også deltakerne er meget fokusert på sikkerhetsrutiner og verneutstyr der dette er
påkrevd. Etiske retningslinjer inngår i Personalhåndboka. Etikk fokuseres løpende, ifølge
ansatte.
Empo AS er EQUASS-sertifisert og har «systematiske rutiner i alle sine prosesser». EQUASS
Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. Dette bekrefter at
Empo AS har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.

6.4 Konklusjon
Empo AS har utarbeidet internkontrollsystem som de ansatte bekrefter å ha god kjennskap til
og følger. Selskapet er sertifisert av EQUASS, som er en europeisk kvalitetsstandard for velferdstjenester. Dette dokumenterer at selskapet har et godt internkontrollsystem.
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7 STYRESAMMENSETNING OG HABILITET
Problemstilling nr. 5: Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om
habilitet?

7.1 Revisjonskriterier
 Styret skal være valgt utfra selskapets behov for kompetanse. Aksjelovens krav til styresammensetning skal oppfylles.
 Styremedlemmene skal være habile.
Lov om aksjeselskaper sier følgende om inhabilitet (§ 6-27):
1) «Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.
2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt
til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.»
Inhabilitet utdypes i vedlegg 1.

7.2 Datagrunnlag
Vedtekter for Empo AS fastsetter i § 6 prosessen for valg av styret: «Selskapets styre skal ha 5
medlemmer. Ski formannskap peker ut 3 medlemmer med 1., 2. og 3. varamedlemmer til styret, hvorav ett blir styrets leder og ett nestleder, 1 medlem med personlig vara velges blant de
ansatte og ett medlem utpekes av Rådet for funksjonshemmede i Ski kommune.»
Ordfører opplyser at det sittende styret ble valgt i 2016. Bakgrunnen for valg av nytt styre var
at selskapet var inne i en negativ trend med økonomisk underskudd og høyt sykefravær blant
de ansatte. Det var da viktig å få satt sammen et styre med kompetanse til å gjennomføre en
snuoperasjon. Utfra selskapets behov ble styret valgt med vekt på kompetanse i økonomi og
personalhåndtering. Det lå ikke politiske vurderinger bak utvelgelsen av styret.
Ordfører poengterer at habilitet alltid vurderes når man velger et styre. Dette ble også gjort
ved valg av styret til Empo AS i 2016. Ordfører er ikke kjent med at det har vært styresaker
der det er blitt stilt spørsmålstegn ved styrets habilitet. Ordfører er av den oppfatning at selskapets styre er meget kompetent og besitter den kompetanse som er nødvendig for å ivareta
selskapets interesse. Ordfører er tilfreds med selskapets utvikling de siste par årene, der man
har klart å snu et underskudd til et overskudd, samtidig som sykefraværet er redusert betraktelig. Ordfører opplever at styret samarbeider godt med selskapets ledelse.
Styreleder mener at nytt styre ble valgt ut fra den kompetansen den enkelte besitter og ikke
politisk tilhørighet. Etter styreleders vurdering har styret en bredt sammensatt kompetanse
som er relevant for styrearbeidet i selskapet. Det har ikke vært saker til behandling som har
medført at noen har vært inhabile. Styremedlemmet som er oppnevnt av Rådet for funksjonshemmede, er foresatt til en deltaker i selskapet. Dette har etter styreleders vurdering ikke
medført situasjoner der denne har vært inhabil. Han opplever at styret har god rolleforståelse
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rundt sitt arbeid. Styreleder opplyser at ingen av styremedlemmene har noen forretningsmessig relasjon til selskapet.
Daglig leder oppgir å være godt fornøyd med selskapets styre. Styret er valgt med vekt på
kompetanse innen HR og ledelse og ikke politisk tilknytting. Samarbeidet med styret er godt.
Han kjenner ikke til situasjoner der styret eller styremedlemmer har vært inhabile.
Særskilt styreopplæring er ikke gjennomført. Styret har vurdert at styremedlemmene besitter
tilstrekkelig kompetanse på dette området.

7.3 Vurderinger
Prosessen for valg av styre går klart frem av Vedtekter for Empo AS. Både Ordfører, styreleder og daglig leder opplyser at selskapets sittende styre ble valgt med vekt på kompetanse og
ikke politisk tilhørighet.
At en person er inhabil (ugild) innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å
svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forhold foreligger, forutsetter habilitetsreglene at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og avgjørelsen av saken. Habil
vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. Det er ikke fremkommet opplysninger om at
styremedlemmer har vært eller er inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet.

7.4 Konklusjon
Styret i Empo AS er utnevnt med bakgrunn i kompetansebehov – ikke politisk tilhørighet.
Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at styremedlemmer er inhabile i noen
sammenheng.
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke aksjeloven når
det gjelder fordeling på kjønn (40 %).
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8 KUNDERS TILFREDSHET
Problemstilling nr. 6: Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?

8.1 Revisjonskriterier


Kundene skal være fornøyd med de tjenester de kjøper av Empo AS.

8.2 Datagrunnlag
Daglig leder i Empo AS påpeker at kunderelasjonene er bygget opp over langt tid, og oppdragsmengden tyder på høy tilfredshet med jobben som utføres. Selskapet gjennomfører imidlertid ikke regelmessige kundeundersøkelser.
Revisor har telefonintervjuet fem kunder av Empo AS, hvorav fire store og én mindre kunde.
Alle intervjuede kunder oppgir å være meget godt fornøyd med Empo AS sine tjenester. Kundene fremhever noen punkter:
 Empo AS har tett dialog med kundene.
 Selskapet leverer alltid tjenester av god kvalitet.
 Leveransen skjer alltid innen avtalte tidsfrister.
 En av de intervjuende, som har besøkt selskapet flere ganger, er imponert over deltakernes innsats, arbeidsglede og yrkesstolthet.
Flere av de intervjuede har vært kunder av Empo AS over mange år. Alle oppgir at de også i
fremtiden vil kjøpe tjenester fra selskapet.

8.3 Vurderinger
Kunder av Empo AS gir uttrykk for at de er godt fornøyd med selskapets tjenester både når
det gjelder kvalitet og tid. Alle oppgir at de også fremover ønsker å benytte seg av selskapets
tjenester.

8.4 Konklusjon
Kunder oppgir å være godt fornøyd med Empo AS sine tjenester. De vil benytte selskapets
tjenester også i fremtiden.
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9 ANSATTES TILFREDSHET
Problemstilling nr. 7: Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?

9.1 Revisjonskriterier
 Ansatte og deltakere bør være tilfredse med arbeidsplassen.

9.2 Datagrunnlag
9.2.1 Selskapets ansatteundersøkelser
Empo AS gjennomførte en brukerundersøkelse i 2017, der 40 av 45 deltakere deltok:

Kilde: Empo AS sin Årsmelding 2017.

Diagrammet viser at deltagere i avdeling Produksjon gjennomgående skårer høyere enn i avdeling TV/Media. Deltagere i begge avdelinger ga høy skår på spørsmål om livskvalitet og
om jobben passer.
Daglig leder opplyser at det jobbes kontinuerlig med mål og tiltak for den enkelte deltaker, og
utfordringene er ulike for deltakerne i Produksjon og TV/Media. Det er et høyere funksjonsnivå blant deltakere på TV, og dette gir større utfordringer ift. arbeidsoppgaver. I tillegg er det
gjort tiltak med at tre deltakere er overført til produksjon fra 1.1.2019 fordi de ikke kunne
nyttiggjøre seg tilbudet på TV avdelingen.
Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirek-
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toratet og bransjeforeningene NHO Service og Handel (Arbeid og Inkludering) og YS/ASVL
(Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter). BATT etablerer mål på kvalitet i attføringsarbeidet. BATT gjennomføres årlig i bedriften, der alle deltakere får uttale seg.
Benchmarking Attføring (BATT) skal bidra til å:
 etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve
kvaliteten på attføringsarbeidet;
 introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene for å stimulere til forbedringsarbeid;
 legge til rette for benchmarking og benchlearning;
 gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette
mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på tjenestene;
 gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling.
Som et ledd i BATT gjennomførte Empo AS i 2018 en spørreundersøkelse overfor Ski kommune, NAV, ansatte og deltakere på en del områder. Spørsmålene ble besvart på en skala fra
1 til 6. Resultatene for 2018 ble som følger:

Empo AS sin spørreundersøkelse 2018 – resultat (gjennomsnitt)
Har du oversikt over hva Empo tilbyr av tjenester/tiltak?
Har du inntrykk av at Empo gir deltakerne den informasjon og rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket?
Synes du at Empo har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenester de gjør?
Synes du at Empo samarbeider nok med andre aktører?
Synes du at Empo er flink nok til å involvere deltakerne i attføringsprosessen?
Synes du at Empo i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers
behov?
Synes du at Empo har arbeidstreningsarenaer som er relevante for sine deltakere?
Synes du Empo arbeider nok med å utvikle tjenestene sine?
Opplever du at Empo leverer i henhold til bestilling fra NAV?

Skår (1–6)
5,3
5,5
5,0
5,5
5,3
4,8
4,8
4,2
5,3

Kilde: Empo AS. Målgruppe: Ski kommune, NAV, ansatte og deltakere. Skår 1–6, der 6 er best.

Tabellen viser at Empo AS gjennomgående oppnår høy skår på spørsmålene. Høyest skår
(5,5) oppnås for informasjon til deltakerne og samarbeid med andre aktører. Lavest skår (4,2)
får de for utvikling av tjenestene.
9.2.2 Revisors intervjuer med ansatte
I tillegg til daglig leder har revisor intervjuet fire ansatte. De fire ansatte oppgir gjennomgående at de trives godt på jobb:
 Alle de intervjuede oppgir å ha en skriftlig arbeidskontrakt. Alle anser at arbeidsoppgavene deres er klare.
 De ansatte mener de har allsidig og god kompetanse og utfyller hverandre.
 Ansatte oppgir at de er med på å sette mål for selskapets drift. Alle ansatte mener at
selskapet leverer produkter av høy kvalitet, noe som er et av selskapets mål.
 Flere påpeker at arbeidsmiljøet har blitt bedre de siste årene; de ansatte har blitt mer
samkjørte og drar i samme retning.
 Det gjennomføres møter hver morgen og ettermiddag, før og etter at deltakerne møter
på jobb, der dagens og morgendagens arbeid planlegges. Arbeidsplaner for den enkelte
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deltaker utarbeides.
 De ansatte anser at bedriften er god til å tilrettelegge for deltakernes arbeid. Man prøver å sette sammen grupper som fungerer godt, men er fleksibel på å gjøre om på ting
ved behov. Alle ansatte opplever at deltakerne har høy trivsel og er fornøyd med å
jobbe i selskapet.
Medarbeidersamtaler med deltakerne gjennomføres én gang pr. år. Deltakerne sier også fra
gjennom året dersom det er forhold de er misfornøyde med.
Sykefraværet blant de ansatte falt fra 12,1 % i 2017 til 4 % i 2018. Sykefraværet blant deltakerne har ligget mellom 4 og 5 % i samme periode.

9.3 Vurderinger
Intervju med ansatte viser at de er godt fornøyd med arbeidsmiljøet. De er også av den oppfatning at deltakerne trives godt på jobb. Sykefraværet blant ansatte har sunket betraktelig.
Sykefraværet blant deltakerne er stabilt lavt.
Empo AS sin spørreundersøkelse 2018 viser at ansatte og samarbeidspartnere gjennomgående
gir selskapet høy skår. Spørreundersøkelsen fra 2017 viste at deltakerne gjennomgående var
fornøyd med de arbeidsoppgaver de har i selskapet.

9.4 Konklusjon
Ansatte i Empo AS er gjennomgående godt fornøyd med arbeidsplassen. Sykefraværet er også
relativt lavt (4–5 % i 2018).
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET
Forskrift om arbeidsmarkedstiltak – kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid
§ 14-1 Formål
Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos
tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
§ 14-2 Innhold
Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en virksomhet som oppfyller kravene i §
14-5, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan
også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.
§ 14-3 Personkrets
Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd
etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre
arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.
§ 14-4 Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med
overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
§ 14-5 Krav til virksomheter som skal arrangere varig tilrettelagt arbeid
Virksomheten skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal eller fylkeskommunal
aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses
hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli
godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav:
a) attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet,
b) overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode,
c) det skal ikke utbetales utbytte, og
d) virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen
gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens
produkter.
Ideelle organisasjoner som har som sin primære virksomhet å drive sosiale aktiviteter for
vanskeligstilte personer, kan godkjennes som tiltaksarrangør. Vilkårene i foregående ledd
bokstav b til d gjelder tilsvarende for disse. Kravene i annet ledd gjelder ikke for enkeltplasser
i ordinære virksomheter.
§ 14-6 Annen virksomhet
Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid. Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette
ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten.
§ 14-7 Ansettelsesforhold
Tiltaksdeltakeren skal være fast ansatt i virksomheten. Arbeidstakeren mottar uførepensjon,
og det er derfor ikke krav til at det skal utbetales lønn. Dette er likevel ikke til hinder for at det
i en tariffavtale, arbeidsavtalen eller annen avtale kan avtales at det skal utbetales en bonuslønn.
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§ 14-8 Tilskudd til tiltaksarrangør
Tiltaksarrangør mottar statlig tilskudd. Tilskuddet utgjør en fast, månedlig sats pr. godkjent
tiltaksplass. Satsen fastsettes av departementet. Tiltaksarrangøren mottar i tillegg kommunalt
tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Tilskuddet betales av
deltakerens bostedskommune i henhold til lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Tilskudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av deltakerens bostedskommune ved innsøking til tiltaket. Arbeids- og velferdsetaten godkjenner hva som regnes som landsdekkende
tilbud.
Advokat Sigurd Knudtzon: Styremedlemmers inhabilitet
«Bestemmelsen oppstiller altså flere vilkår som alle må være tilstede for at det skal foreligge
inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge først og fremst når et styremedlem har en særinteresse i
saken. Styremedlemmet har da en interesse som det faller utenfor vedkommendes oppgave å
fremme i egenskap av styremedlem. Typisk eksempel er når styremedlemmet er personlig
kontraktsmotpart til selskapet. Det må gjøres en vurdering om hvor tungtveiende særinteressen må være i forhold til betydningen av at styremedlemmet i utgangspunktet skal delta i alle
saker som følge av sitt forvaltnings- og tilsynsansvar. Det kan bli en sammensatt vurdering i
det enkelte tilfelle. Hvor store økonomiske verdier som er involvert (relativt for henholdsvis
styremedlemmet og selskapet), om alle involverte er kjent med inhabilitetsspørsmålet og hvor
grundig saken er forberedt av styret av en uavhengig part, som en uavhengig rådgiver, kan
være vurderingselementer i en helhetlig vurdering.»
«I det typiske inhabilitetstilfellet vil det være en motsetning i interessen til selskapet og
særinteressen til det aktuelle styremedlemmet. Dette er imidlertid ikke nødvendig kriterium. I
en kjennelse i Høyesterett (2001– 00556) ble det uttrykt at en særinteresse er 'en spesiell interesse i saken, dvs. en interesse som ikke gjelder en større gruppe av organisasjoner eller
personer' og at det 'må være tilstrekkelig at den interesse organisasjonen har i saken, er spesiell og av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken'. En
interesserepresentasjon for styremedlemmet fører altså ikke i seg selv til inhabilitet. Et styremedlem som er valgt for å representere selskapets ansatte, kreditorer eller det offentlige, blir
altså ikke automatisk inhabilt selv om vedkommende representerer en interesse som i den
aktuelle sak er i strid med selskapets (Bråthen 2009). De ansattevalgte styremedlemmer kan
ikke uten videre erklære seg inhabile ved upopulære avgjørelser som for eksempel innstilling
av driften ved en avdeling. Særinteressen må dessuten være fremtredende.»
«Særinteressen må således ha en slik styrke at den er egnet til å virke motiverende på styremedlemmets standpunkt i en konkret sak. Styrken av særinteressen må vurderes opp mot risikoen for at styremedlemmet ikke vil ivareta de interessene vedkommende er satt til å ivareta i
egenskap av styremedlem. Dette må vurderes konkret. Det er altså ikke enhver særinteresse
som medfører inhabilitet; den må være kvalifisert. Aarbakke (2017) viser til et eksempel der
en skogeier som er medlem at styret for en treforedlingsbedrift, kan styrets vedtak om priser
og innkjøpspolitikk ha personlig interesse, men så lenge det dreier seg om vedtak som ikke
direkte gjelder vedkommendes egen avvirkning, er det ikke grunn til å erklære vedkommende
styremedlem som inhabil.»
Styresammensetning
Kommuneloven § 80 a fastsetter at begge kjønn skal være representert i styre for aksjeselskaper der kommuner eier mer enn 2/3 av aksjene. Aksjeloven fastsetter i § 20-6 (punkt 2) at
dersom styret har 4–5 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to personer.
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VEDLEGG 2: STYRELEDERS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
Styreleder har i mail av 16.4.19 gitt følgende uttalelse til rapporten:
Jeg oppfatter at revisjonsrapporten gir et riktig bilde av de undersøkte forhold, og har ingen
kommentarer til den, Takk for godt samarbeid. mvh Gunnar Wedde,
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1. Innledning
Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven
trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget
ved oppstart av valgperioden 2019-2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Denne loven vil i
dette notatet bli omtalt som "kommuneloven (2018)" eller "den nye loven."
Den nye loven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i dagens
kommunelov. Dette med sikte på å revidere dem i samsvar med den nye loven.
Gjennomgangen i dette høringsnotatet tar utgangspunkt i forskrift 15. juni 2004 om
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kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) og forskrift 15. juni
2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften).
Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være
enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige
forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.
I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med
unntak av disse, viderefører departementet i dette forslaget grunnstammen i dagens to
forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i
forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For
øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.
Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke
skal gjenta lovens bestemmelser. I dette høringsforslaget har departementet derfor som
hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. En slik
opprydding vil spisse forskriftene til kun å utfylle lovens bestemmelser, som er målet med
forskriftene. Videre vil det gjøre forskriftene mindre omfattende og dermed også gjøre
regelverket enklere. For oversikten og sammenhengens skyld, har det likevel helt unntaksvis
være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den.
Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, vil mange av dagens
bestemmelser være tatt ut i dette høringsforslaget.
Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble som nevnt en del viktige bestemmelser løftet fra
forskriftene til loven. Dette gjelder eksempelvis loven § 23-7 om kontrollutvalgssekretariatet
og loven § 24-5 om regnskapsrevisjonens innhold. Departementet omtaler ikke særskilt de
bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen
fremgår av loven.
Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, vil
i det vesentlige omtales i dette høringsnotatet.
I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og
regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan
være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører
tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en
nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se
proposisjonen side 298.
Departementet vil opplyse om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi
endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere
dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven.
Departementet sender med dette på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.
Det reduserte antallet forskriftsbestemmelser tilsier at dagens kontrollutvalgsforskrift og
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dagens revisjonsforskrift kan slås sammen til én forskrift. De to forskiftene regulerer også en
nært beslektet tematikk, siden begge forskriftene handler om kommunens egenkontroll.
Dette har departementet lagt vekt på når vi nå sender forslag til én forskrift på høring.
Forslaget til forskrift er rettslig forankret i tre bestemmelser i den nye kommuneloven. Etter
§ 23-2 kan departementet gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.
Ifølge § 24-2 kan departementet gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av
revisor og begrensninger i revisors taushetsplikt. Den siste forskriftshjemmelen følger av
§ 24-4, som sier at departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og
vandel.

2. Kontrollutvalgets oppgaver mv
2.1 Gjeldende rett
2.1.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Kontrollutvalgets obligatoriske oppgaver følger av
kommuneloven (1992) § 77. Kontrollutvalget vil likevel kunne utføre andre typer kontrolltiltak
enn de som følger av loven. Den gjeldende kontrollutvalgsforskriften har hjemmel i
kommuneloven (1992) § 77 nr. 10.
I kontrollutvalgsforskriften er det er ikke satt noen eksplisitte begrensninger for
kontrollutvalgets myndighet. Forskriften § 4 andre ledd sier at kontrollutvalget ikke kan
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Dette er
en videreføring av begrensningen som framgikk i departementets merknader til den tidligere
kontrollutvalgsforskriften av 13. januar 1993.
2.1.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd bestemmer at kontrollutvalget utarbeider forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sier den at utvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Av andre ledd
framkommer det at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon, avgir
revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.
2.1.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget skal påse at kommunens
årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. I
dette ligger det blant annet å 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.
Kontrollutvalgsforskriften § 8 første ledd bestemmer at når revisor påpeker forhold i
årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. I merknaden til
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bestemmelsen er det presisert at det er kommunens administrasjonssjef som har ansvar for
oppfølgingen av kommunestyrets merknader.
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd første punktum at kontrollutvalget skal
rapportere om tidligere saker som etter kontrollutvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en
tilfredsstillende måte.
2.1.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Etter kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke
forvaltningsrevisjoner (§ 11) og selskapskontroller (§ 15 andre ledd) som er gjennomført og
om resultatene av disse.
2.1.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
revisjoner og eierskapskontroller
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd andre punktum at kontrollutvalget skal
gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp.
Bestemmelsen gjelder oppfølging av regnskapsrevisjonsmerknader.
§ 12 første ledd bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp. Andre ledd sier at
kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til
forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp og at det også skal rapporteres om tidligere saker som
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
Det er ingen pålagt oppfølging av selskapskontroller i dagens forskrift.
Det skal likevel nevnes at kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd e) sier at kontrollutvalget
skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp. Denne bestemmelsen gjelder altså alle typer av revisjonsrapporter.
2.1.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 19 at innkalling til møte i kontrollutvalget skal sende
med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e)
revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt
saksdokumenter.

2.2 Departementets forslag
2.2.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalgets viktigste myndighet og lovpålagte oppgaver følger av den nye loven § 23-2
og gjentas derfor ikke i den nye forskriften. Departementet vil likevel presisere at det er viktig
at kontrollutvalget har rettslig handlingsrom til å utføre et vidt spekter av kontrolloppgaver.
Dette legger også den ny kommuneloven opp til, og forskriften skal ikke begrense dette.
Denne delen av forskriften har for øvrig hjemmel i kommuneloven (2018).

6

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens politiske organer, se forslag til § 1.
Departementet foreslår i den forbindelse at uttrykket "politiske organer" erstattes med
"folkevalgte organer eller andre kommunale organer". Dette er kun ment som en språklig
presisering. Departementet mener det er åpenbart at en slik type avgrensning må gjelde for
kontrollutvalgets virksomhet. Skal kontrollutvalget ha legitimitet og tillit, er det viktig at
kontrolloppgavene ikke blandes eller suppleres med overprøving av politiske prioriteringer.
Departementet vil likevel presisere at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for
eksempel kritikk av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at
dette ikke vil være i strid med § 1. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av kommunens
praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av hvordan et
folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har fått
delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve politiske
prioriteringer i forskriftens forstand.
2.2.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 første
ledd, se forslag til § 3. I dagens forskrift benyttes både uttrykket "kontroll- og tilsynsarbeidet"
og uttrykket "kontroll- og revisjonsarbeidet", se § 18 første ledd henholdsvis første og andre
punktum. Det var ikke en tilsiktet realitetsforskjell mellom disse to uttrykkene da gjeldende
forskrift ble fastsatt. Selv om departementet ikke er kjent med at den språklige forskjellen har
skapt problemer i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsen, mener departementet det
må ryddes opp i denne begrepsforskjellen. Departementet mener det er dekkende å bruket
uttrykket "kontrollarbeidet". I dette inngår da utgifter til kontrollutvalget,
kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen.
Departementet foreslår også å erstatte uttrykket "budsjettramme" i kontrollutvalgsforskriften §
18 første ledd med "årsbudsjett" i forslag til § 3, men det er kun ment som en språklig
presisering.
I forslaget er det også tatt inn en henvisning til kommuneloven (2018) § 14-3 tredje ledd, som
er en saksbehandlingsregel for behandlingen av årsbudsjettet i kommunen. Forslaget til
forskriftsbestemmelse utfyller altså kommuneloven på dette punktet, og ved å ta inn denne
henvisningen sikrer departementet at kontrollutvalgets forslag følger med både i kommuner
som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner som er styrt etter
parlamentarismemodellen.
Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18
andre ledd, som sier at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir
revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet mener det
er prinsipielt betenkelig at revisjonen skal gis en direkte innstillingsrett i forskriften. Dette bør
det være opp til kommunestyret å avgjøre når det behandler delegeringsreglementet.
Departementet viser også til at gjeldende bestemmelse er en særordning som kun gjelder
der kommunen har en egen revisjon. Departementet mener at forskriften bare bør inneholde
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slike særordninger der hvor det er et særlig behov for det, og kan ikke se at slikt behov
finnes i dette tilfellet.

2.2.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om kontrollutvalgets påse-ansvar.
Departementet ønsker å løfte fram kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet. Denne oppgaven framgår av forslaget til ny § 2
første ledd, og er en videreføring av gjeldende rett.
§ 2 vil ellers utfylle kommuneloven (2018) § 23-2 a), som slår fast at kontrollutvalget skal
påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, ved at departementet
foreslår å føye til årsberetning i bestemmelsen, se forslaget til § 2 første ledd bokstav a.
Ellers inneholder forslaget utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets påse-ansvar. Disse
retter seg mot de oppgavene som revisor skal gjøre etter kommuneloven (2018) §§ 24-5 til
24-9. Departementet mener denne forskriftsbestemmelsen er med på å sikre at
kontrollutvalget foretar de nødvendige handlingene for å kunne oppfylle sitt påse-ansvar.
I § 2 første ledd bokstav b videreføres ansvaret for å påse at regnskapsrevisjonen utføres i
samsvar med lov og forskrift, og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor.
Departementet foreslår å fjerne "god kommunal revisjonsskikk" fra oppramsingen over hva
kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med. Dette er ikke ment
som en endring av gjeldende rett. Etter kommuneloven (2018) § 24-2 andre ledd er det
uansett klart at god kommunal revisjonsskikk gjelder. Departementet antar derfor at det er
overflødig å nevne dette i forskriftsbestemmelsen.
I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med dagens
forskrifter. Bestemmelsen sier at kontrollutvalget også skal påse at regnskapsrevisjonen blir
utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 2 og kravene til uavhengighet i
kapittel 3. Det kan argumenteres med at dette følger implisitt av plikten til å påse at
regnskaper og årsberetninger blir revidert på en betryggende måte i første ledd bokstav a.
Departementet mener likevel at dette er en såpass viktig del av kontrollutvalgets kontroll med
revisjonen at denne påse-plikten uttrykkelig bør forskriftsfestes. Departementet viser også til
at etter kapittel 3 skal revisjonen avgi en skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet
til kontrollutvalget. Dette er med på å legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle påseplikten.
Etter forslaget § 2 andre ledd første punktum skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte
forhold som regnskapsrevisor påpeker, blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av
gjeldende bestemmelse, siden den kun handler om forhold i årsregnskapet. For det første vil
bestemmelsen gjelde for nummererte brev, jf. kommuneloven (2018) § 24-7. For det andre
vil den gjelde for revisjonsberetningen, jf. § 24-8 (som i dag). For det tredje vil bestemmelsen
gjelde når revisor påpeker forhold på bakgrunn av forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen, jf. § 24-9. Departementet viser til at forhold som blir rapportert etter de
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nevnte bestemmelsene i kommuneloven, er av en viss alvorlighetsgrad. Dette tilsier at
forholdene blir rettet opp eller fulgt opp, og at kontrollutvalget påser at dette skjer.
Departementet presiserer at kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget
ansvar for å følge opp feil.
Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp
de påpekningene som revisor gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. Dersom for eksempel
forholdet retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har
dette ansvaret. Departementet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å presisere i
ordlyden hvem som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Departementet legger til
grunn at det vil følge av revisors påpekning.
Siden forholdene som revisor rapporterer etter kommuneloven (2018) §§ 24-7 til 24-9 er av
en viss alvorlighetsgrad, er det viktig at kommunestyret får rapport om eventuelle forhold
som ikke blir rettet eller fulgt opp. Departementet foreslår derfor i § 2 andre ledd andre
punktum at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt rettet opp eller
fulgt opp.
2.2.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Departementet foreslår en bestemmelse som sier at kontrollutvalget skal rapportere til
kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, og resultatet
av disse, se forslag til § 4. Departementet mener det samme følger av kommuneloven (2018)
§ 23-5, som sier at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret. Departementet mener likevel det er et visst behov for å tydeliggjøre at alle
forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller skal legges fram for kommunestyret.
Etter hva departementet har inntrykk av, er ikke dette konsekvent gjennomført i dag.
Betydningen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og hvilken læring man kan
utlede av dem, tilsier at alle rapportene sendes videre fra kontrollutvalget til kommunestyret.
Departementet viser også til kommuneloven (2018) § 30-7, som handler om samordning
mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner. Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin
planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante
forvaltningsrevisjonsrapporter. Det er derfor viktig at disse legges fram for kommunestyret
som det øverste organet i kommunen.
2.2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
revisjoner og eierskapskontroller
Oppfølging av merknader fra regnskapsrevisor
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd bokstav e) påse at
vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Forslaget til § 5 gjentar delvis lovbestemmelsen ved å pålegge kontrollutvalget en plikt til å
påse at vedtak fra kommunestyret blir fulgt opp. Dette er et unntak fra strukturen i forskriften
ellers, hvor departementet ikke foreslår å forskriftsfeste bestemmelser som allerede følger av
loven. Grunnen til dette unntaket er å få en helhetlig forskriftsbestemmelse. Departementet
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foreslår nemlig også å videreføre at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om
vedtaket er fulgt. Rapportering er en naturlig følge av påse-plikten.
Kontrollutvalget må derfor følge med på hvordan kommunedirektøren, eller eventuelt andre
som er adressat for vedtaket, følger opp det vedtaket som kommunestyret treffer på grunnlag
av regnskapsrevisors merknader. Når det gjelder oppfølging på grunnlag av nummererte
brev, viser departementet til kommuneloven (2018) § 24-7 fjerde ledd. Denne bestemmelsen
sier at revisor skal gi en årlig skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt
opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp. Denne
oppsummeringen vil være til støtte for kontrollutvalget når det skal rapportere videre til
kommunestyret. Departementet antar at kontrollutvalget også ellers må kunne la seg bistå
både av revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet i kartleggingen av hvordan
kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Dagens kontrollutvalgsforskrift § 8 andre ledd første punktum fastsetter at kontrollutvalget
skal rapportere om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en
tilfredsstillende måte. Departementet foreslår ikke å ta denne setningen inn i forslaget til ny
forskrift. Dette er ikke ment som en endring av gjeldende rett. Departementet mener
imidlertid at plikten til å rapportere om disse sakene allerede ligger i plikten til å "rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt". Dagens bestemmelse har derfor
karakter av dobbeltregulering. Dette er bakgrunnen for at departementet ikke viderefører § 8
andre ledd første punktum i ordlyden i ny forskriftsbestemmelse.
Den samme plikten til å påse og eventuelt rapportere vil kontrollutvalget også ha når det
gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller.
Det er en naturlig oppfølgingsoppgave for kontrollutvalget å rapportere tilbake til
kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Kommunestyret bør ha
stor interesse i en slik rapportering. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt
opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
2.2.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Kommuneloven (2018) har regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer, se
§ 11-3. Disse reglene gjelder også for kontrollutvalget. Dermed vil det i den nye forskriften
bare være behov for regler som utfyller denne lovbestemmelsen.
Departementet ønsker å videreføre den delen av dagens bestemmelse som sier at også
ordfører og oppdragsansvarlig(e) revisor(er) skal innkalles til møter i kontrollutvalget. Dette er
en naturlig forlengelse av kommuneloven (2018) § 6-1 tredje ledd, som sier at ordføreren har
møte- og talerett i kontrollutvalget. Departementet ser ikke bort ifra at det allerede av loven §
6-1 tredje ledd følger en plikt til å innkalle ordføreren, men ved å bestemme dette uttrykkelig i
forskriften, vil det ikke være noen tvil om dette. Den samme vurderingen gjør departementet
også for oppdragsansvarlig revisor, som har møte- og talerett med hjemmel i kommuneloven
(2018) § 24-3.
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Departementet foreslår derfor for ordens skyld å videreføre bestemmelsen om at ordfører og
oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget, se forslag til § 6.

Kapittel 3. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og
uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
3.1 Gjeldende rett
3.1.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd at der det er en egen revisjon i
kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse,
suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. I andre ledd bestemmes det at
kontrollutvalget foretar ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige
personale når dette ikke er delegert til revisor.
3.1.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Revisjonsforskriften § 2 første ledd første punktum sier at kommunestyret skal påse at
kommunens og kommunalt foretaks årsregnskap blir revidert. Det følger videre av § 2 første
ledd andre punktum at det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap.
Revisjon av kommunale foretaks årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er
valgt for revisjon av kommunens årsregnskap, jf. tredje punktum.
Revisjonsforskriften § 11 stiller krav til utdanning og praksis for både oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Disse bestemmelsene er hjemlet
i dagens kommunelov § 78 nr. 8.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller
høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og
statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra
universitet/høyskole.

3.1.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll
Det følger av revisjonsforskriften § 2 andre ledd andre punktum at der en interkommunal
revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke
en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for hvert oppdrag. Det samme gjelder ved
forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 6 andre ledd.
Etter gjeldende rett er ikke selskapskontroll (eierskapskontroll) definert som en
revisjonsoppgave. Den kan altså utføres av andre enn revisor. Det er derfor heller ingen
bestemmelser som innebærer at det må utpekes en oppdragsansvarlig revisor for
eierskapskontroll.
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3.1.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Revisjonsforskriften § 17 pålegger ny og forrige revisor enkelte plikter i forbindelse med en
overgang av et revisjonsoppdrag. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av revisorloven §
7-2. Den nye revisoren skal be om en uttalelse fra den forrige revisoren om hvorvidt det
foreligger forhold som tilsier at den nye revisoren ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige
revisoren skal begrunne sin fratreden.
§ 17 andre ledd bestemmer videre at den forrige revisoren skal uten hinder av
taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye
revisoren ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen. Dersom en
revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette
dokumenteres, jf. § 17 tredje ledd.
3.1.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Etter revisjonsforskriften § 16 har revisor som har fått et revisjonsoppdrag etter en
anbudsrunde rett til, under visse vilkår, å si fra seg sitt oppdrag. Bestemmelsen bygger på
revisorloven § 7-1. I merknaden til revisjonsforskriften § 16 er det presisert at bestemmelsen
også omfatter tilfeller hvor en interkommunal enhet er valgt som revisor etter anbudsrunde.
Retten til å si fra seg sitt oppdrag inntrer når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt
vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den
revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene.
Ellers har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet
til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner.
Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg
oppdraget som revisor.
3.1.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av
revisors virksomhet
I revisjonsforskriften § 18 er det tatt inn en hjemmel for en forenklet prosedyre for tilfeller hvor
revisjonsselskaper slår seg sammen eller omorganiseres, og når en personlig drevet
revisjonsvirksomhet blir opptatt i et revisjonsselskap. I disse tilfellene vil revisjonsoppdragene
fortsette i det sammensluttete selskapet, eller i det selskapet som har tatt opp i seg et
personlig drevet revisjonsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsen at denne adgangen til
overføring av revisjonsoppdrag ikke medfører noen innskrenkninger i oppdragsgiverens
adgang til å bytte revisor.
3.1.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Det følger av revisjonsforskriften § 8 andre ledd at administrasjonssjefen skal gis anledning
til å gi uttrykk for sitt syn på de forholdene som framgår av forvaltningsrevisjonsrapporten.
Disse kommentarene skal framgå av rapporten. Styret og daglig leder skal gis tilsvarende
anledning der et kommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
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Etter kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd skal selskap som er omfattet av
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi
uttrykk for sitt syn på de forholdene som omtales i selskapskontrollrapporten. Eventuelle
kommentarer skal fremgå av rapporten.

3.2 Departementets forslag
3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler
om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens
øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket
"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske
noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av
revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som
kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd.
Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av
oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.
Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså
revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt
riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed.
Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet
til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen.
Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å
videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de
nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet
ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale
for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige
personale.
På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne
myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den
grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser
departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir
kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert
myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne
bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for
administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i
administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63.
Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at
departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir
lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale.
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3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger
skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd
første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette
klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett.
Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre
punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også
her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det
første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det
andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se
forslag til § 8 andre ledd.
Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje
punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige
årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er
ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre
ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens
årsregnskaper og årsberetninger.
Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for
oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018)
§ 24-2.
For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav,
se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden.
Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår
departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i
stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å
løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et
generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet
at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved
regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende
utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift
stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos
de det gjelder.
I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende
rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som
inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt
oppgavefellesskap.
Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i
interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis
ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne
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lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser
departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er
behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om
kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle
misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne
lovbestemmelsen i forskriften.
I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og
årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale
samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært
nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av
revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at
representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget
årsregnskap og egen årsberetning.
3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll
Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert
oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er
for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte
revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag.
I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en
oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge
av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven.
Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis
det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig
revisor skal utpekes.
Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å
utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor.
3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje
ledd, med enkelte språklige endringer.
§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd.
Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17
andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets
utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette
kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis
uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår
departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge
for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen.
Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er
derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen.
3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se
forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse
endrer ikke realiteten i bestemmelsen.
3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av
revisors virksomhet
Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av
revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne
bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten.
3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse
til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette
er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5.
Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det
betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for
forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av
forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen.
Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også
deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd.
Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til
å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at
myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig
leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener
det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket.
Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt
selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett.
Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til
selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierfunksjon.
Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd.
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere
4.1 Gjeldende rett
4.1.1 Krav til revisors uavhengighet
Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den
retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at
revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som
menes med "nærstående".
Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen,
eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler
nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at
revisor skal være uavhengig.
I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i
forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder:
Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos
kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller
fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når
dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til
oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.
Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører
rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om
revisors uavhengighet.
4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet
Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og
ellers ved behov, skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.
4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere
Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende
for revisors medarbeidere.
Unntak fra taushetsplikten
Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder:
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Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og
fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når
det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i
forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til
mistanke om at det er foretatt en straffbar handling.
Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om
en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å
fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks.
Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av
bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig
dokumentasjon.
4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Dokumentasjon av revisjonen
Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av
første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er
gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne
underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det
kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor
har foretatt seg i den anledning.
I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for
revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell
anbefaling.
Oppbevaring
I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare
dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en
ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til
rådgivning.
§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så
fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av
regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal
oppbevares og gjengis i standard dataformat.

4.2 Departementets forslag
4.2.1 Krav til revisors uavhengighet
Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til
revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018)
§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag.
Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk.
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger
av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er
en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet.
Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller
fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både
oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av
gjeldende rett, men er viktig at er klart.
4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av
kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte
strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen.
Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om
uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for
uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen.
4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften §
13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet".
Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir
en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen.
I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem
av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å
innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale
revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller
samvirkeforetak etter samvirkeloven.
Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14.
4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet
I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen
kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen
kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til
dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende
også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å
skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll.
Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om
uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik
bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den
revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli
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etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil
en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant
pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om
høringsinstansenes syn på dette spørsmålet.
Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere
erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er
plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et
interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat
revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at
erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for
kommunen.
4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere
Taushetsplikt for revisors medarbeidere
Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors
medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige
bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.
Unntak fra taushetsplikten
I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt.
Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde
ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten,
istedenfor begrensninger.
Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også
viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor
særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget.
Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg
mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver
skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av
bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig
rettslig grunnlag.
4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Dokumentasjon av revisjonens utførelse
Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen,
se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med
"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Oppbevaring
Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til §
19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og
betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden
20

er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne
leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en
bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si
dette i forskriften.
Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at
oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å
videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet
følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.
Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet
medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet
mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det
fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring.
Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i
papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.

5. Omtale av enkelte bestemmelser som foreslås opphevet av
andre grunner enn at de er lovfestet.
Kontrollutvalgsforskriften § 5 andre ledd bestemmer at dersom kommunen har egen ansatt
revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kreve
opplysninger av revisjonen. Departementet har ikke foreslått å videreføre denne
bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder dersom kommunen har egen ansatt revisor.
Departementet er skeptisk til at bestemmelser i forskriften kun skal gjelde enkelte
revisjonsordninger. Slike særbestemmelser må i så tilfelle være godt begrunnet.
Departementet kan i utgangspunktet ikke se at denne bestemmelsen er godt begrunnet eller
ivaretar et særlig behov. Departementet viser ellers til at kontrollutvalgets innsynsrett hos
kommunen er regulert i kommuneloven (2018). Denne bestemmelsen hjemler også innsyn
hos den kommunalt ansatte revisoren, og er sannsynligvis tilstrekkelig for kontrollutvalgets
behov for innsyn hos denne.
Kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd første punktum bestemmer at kontrollutvalget selv
fastsetter hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket
innhold slik rapport skal ha. Siden eierskapskontroll blir en definert revisjonsoppgave, mener
departementet at revisor også må ha innflytelse på hvordan rapporteringen skjer, blant annet
på grunnlag av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget vil likevel innenfor disse
rammene – som bestiller – øve innflytelse på hvordan rapporteringen skal skje.
Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal kunne fastsette hvilket innhold rapporten skal ha,
er ikke ønskelig å videreføre. Som bestiller vil kontrollutvalget selvsagt ha innflytelse på
hvilket type innhold rapporten skal ha. En slik bestemmelse vil likevel kunne tenkes å være i
strid med revisors ansvar for det konkrete innholdet i rapporten.
Kontrollutvalgsforskriften § 18 andre ledd bestemmer at der kommunen har en egen revisjon,
avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet kan
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ikke se at det er behov for en slik særregel for kommuner med egen revisjon. Det er også
prinsipielt noe betenkelig å gi revisor innstillingsrett til et folkevalgt organ. Departementet
regner med det vil være kontakt mellom kontrollutvalget og revisjonen (uansett
revisjonsordning) i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet uten at dette er særskilt
forskriftsregulert.
Revisjonsforskriften § 12 stiller enkelte krav til vandel mv. til revisor. Disse kravene består i
a) å ha ført en hederlig vandel, b) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og c) være
myndig. Departementet mener disse kravene er lite relevante å stille i forskriften. Etter loven
skal revisor ha god vandel. Departementet antar at dette er et tilstrekkelig regelkrav, og
mener i utgangspunktet at de nærmere vurderingene av revisors egnethet kan gjøres av den
som skal ansette revisor eller tildele revisoroppdrag.
Departementet vil likevel be høringsinstansene særskilt vurdere forslaget om å oppheve
bestemmelsene som er omtalt i dette kapitlet.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til ny forskrift innebærer i begrenset grad nye regler, og i enda mindre grad regler
som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. I det alt vesentlige er forslaget til ny
forskrift videreføring av gjeldende rett. Det vil derfor ikke være behov for at kommunene
bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Departementet legger
etter dette til grunn at forslaget ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser
av betydning for kommunene.

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget
Til § 1 Begrensing av kontrollutvalgets myndighet.
Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva
kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv
om det ikke følger som en skal-oppgave av loven.
Forskriften § 1 er en begrensning av kontrollutvalgets myndighet. Men heller ikke denne
bestemmelsen kan lese som en uttømmende regulering av hvordan kontrollutvalgets
myndighet er regulert.
Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. Det ligger ikke til
kontrollutvalget å overprøve politiske prioriteringer eller å vurdere den politiske
hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet at folkevalgte organer eller andre kommunale
organer.
Det presiseres likevel at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for eksempel kritikk
av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at dette ikke vil
være i strid med denne bestemmelsen. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av
kommunens praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av
hvordan et folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har
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fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve
politiske prioriteringer i forskriftens forstand.
Til § 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Bestemmelsen viderefører kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd, men med enkelte
språklige endringer. Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da
utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag
skal følge innstillingen om årsbudsjett, som går til kommunestyret eller fylkestinget.
Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger
med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner
som er styrt etter parlamentarismemodellen.
At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å
gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen.
Til § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Første ledd bokstav a og b er en videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 6, og utfyller
kommuneloven (2018) § 23-2 a) om at kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir
betryggende revidert, ved også å ta inn årsberetninger. Første ledd bokstav c er ny
sammenliknet dagens forskriftstekst.
Andre ledd er en delvis videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 8, men den er også en
utvidelse siden § 8 kun handler om forhold i årsregnskapet. Bestemmelsen nevner eksplisitt
forhold som regnskapsrevisor påpeker etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9.
Kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget ansvar for å følge opp feil.
Bestemmelsen angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir
rettet opp eller fulgt opp. Dette vil i det vesentlige framgå av revisors påpekninger.
Dersom forholdene ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å
rapportere dette til kommunestyret.
Til § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Bestemmelsen tydeliggjør at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller
fylkestinget om alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet
av dem.
Til § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
revisjoner og eierskapskontroller
Andre ledd fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om revisjoner og
eierskapskontroller som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter, blir fulgt. Hvordan
vedtakene blir fulgt må kontrollutvalget rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om.
Til § 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
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Bestemmelsen presiserer at også ordfører eller fylkesordfører og oppdragsansvarlige
revisorer skal få innkalling til kontrollutvalgets møter.
Til § 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd. Etter bestemmelsen skal
kontrollutvalget der det er en egen revisjon i kommunen avgi innstilling til kommunestyret
eller fylkestinget i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens
leder. Revisjonens leder er den samme personen som kommunestyret skal velge i medhold
av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd.
Andre ledd er noe endret sammenliknet med kontrollutvalgsforskriften § 17 andre ledd. Etter
bestemmelsen legger forskriften myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse
og avskjed av revisjonens øvrige personale, direkte til revisjonens leder. Det innebærer at
kontrollutvalget ikke vil ha noen myndighet i slike saker.
Til § 8 revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Første ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 2. Nytt i
bestemmelsen er at også årsberetning er særskilt nevnt. Det er også gjort noen språklige
presiseringer.
I andre ledd er det presisert at det er kommunestyret som velger hvem som skal være
regnskapsrevisor. Det er også presisert at det er den samme revisoren som da får i oppgave
å revidere årsberetningen.
Tredje ledd stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Dette er en
videreføring av gjeldende krav.
Fjerde ledd er en ny bestemmelse, og er tatt inn først og fremst av pedagogiske grunner.
Den skal få tydelig fram at det er representantskapet i interkommunalt politisk råd og
kommunalt oppgavefellesskap som velger regnskapsrevisor, altså ikke kommunestyret.
Til § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett, men den er utvidet til å
gjelde også der hvor kommunen har egne ansatte revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert
enkelt revisjonsoppdrag. Det presiseres at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen
revisor til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll enn den som er valgt som
regnskapsrevisor.
Til § 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje ledd, med enkelte
språklige endringer.
Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd.
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Tredje ledd pålegger den den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av taushetsplikten å gi
opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren, hvis det kan ha
betydning for den framtidige revisjonen.
Til § 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 16. Den bygger på revisorloven §
7-1. Revisorloven § 7-1 vil derfor ha relevans for tolkningen av forskriften § 11.
Når det gjelder "særlig grunn" i bokstav c, vises det særlig til Norsk Lovkommentar av Bror
Petter Gulden. I note 201 gis det eksempler på hva som kan være en "særlig grunn".
Til § 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors
virksomhet
Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 18. Det presiseres at med
"revisjonsselskaper" menes også interkommunale samarbeid selv om de ikke er organisert
som et selskap.
Til § 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende regler. Se høringsnotatet pkt.
3.2.7. for enkelte presiseringer.
Etter andre ledd skal revisor sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til
aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Dette er nytt.
Til § 14 Krav til revisors uavhengighet
Første ledd er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd andre punktum.
Bestemmelsen bygger på revisorloven § 4-1. Revisorloven § 4-1 vil derfor ha relevans for
tolkningen av § 14 første ledd.
Andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen,
eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler
nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både
oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av
gjeldende rett, men er viktig at er klart.
Til § 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum,
jf. andre ledd.
Til § 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Bokstav a til d er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 13.
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I bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem av styrende organer som
kommunen deltar i eller er eier av. Forbudet gjelder imidlertid ikke interkommunale
revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller
samvirkeforetak etter samvirkeloven.
Bokstav e til f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14.
Til § 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet
Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd første punktum.
Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd andre punktum, men er
endret slik at det er "revisjonen" som skal avgi egenvurderingen. Dette betyr at det er daglig
leder av en kommunerevisjon eller et interkommunalt samarbeid, eller den
oppdragsansvarlige revisoren i et privat revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er
bestemmelsen utvidet i den forstand at erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere
som er involvert i revisjonsoppdraget for kommunen.
Tredje ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 andre ledd, men også den er
endret slik at det er "revisjonens" uavhengighet som skal vurderes.
Til § 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere
Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 22.
Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 21.
Til § 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 10.

8. Forslag til forskrift
Utkast til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.yy 2019 med hjemmel i kommuneloven
§§ 23-2, 24-2 og 24-4.

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv.
§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.
§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3
tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en
betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser
og avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.
§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.
§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og
eierskapskontroller
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.
§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget
Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller
fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer.
Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll
§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor
Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller
fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder.
Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og
avskjediger revisjonens øvrige ansatte.
§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav
Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres.
Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.
Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven,
skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til
registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra
regnskapsrevisjon.
Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et
kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap
og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
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§ 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og
oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert
forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.
§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor
Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter
kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om
det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren
skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.
Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget,
skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal
dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd.
Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren
uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye
revisoren.
§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag
Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller
har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg
oppdraget hvis
a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den
reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er
nødvendige for å rette opp forholdene
b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift
c) det foreligger andre særlige grunner.
Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok
tid til at virksomheten kan innrette seg.
§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet
Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de
revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved
selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet
tas opp i et revisjonsselskap.
Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til
å bytte revisor.
Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig
melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak.
§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren,
kommunerådet eller fylkesrådet.
Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale
foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er
gjenstand for forvaltningsrevisjon.
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Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er
omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierfunksjon.
Kommentarene skal fremgå av rapporten.
Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere
§ 14 Krav til revisors uavhengighet
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og
objektivitet.
Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal
samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og
objektivitet.
§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen
hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte
virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens
uavhengighet og objektivitet.
Som nærstående etter første ledd regnes
a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken
b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje
c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.
§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha
Revisor kan ikke
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er
eier av
c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen
deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er
organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak
d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens
interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren
e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet
f)

yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og
kontrolloppgaver

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker
etter domstolsloven § 218.
§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet
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Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal
løpende vurdere sin uavhengighet.
Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget
om revisjonens uavhengighet.
En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.
§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere
Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors
medarbeidere.
Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som
gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere
underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan
revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge
dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.
Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor
og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en
persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner,
kan kontrollere hvordan revisjonen er utført.
§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen.
Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner.
Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse
av hva revisor har foretatt seg.
Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere
oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling.
Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år.
Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger
§ 20 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.
Fra samme tidspunkt oppheves
a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 18/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):
OS 12/19
OS 13/19
OS 14/19

Protokoll Ski KU 19.03.19 (vedlagt)
Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 19.03.19 (vedlagt)

Ås, 24.04.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

19.03.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Chr. Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Karl M. Johnsen (PP), Svein
Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP), Torill Rønsen Ekeberg (SV)
Møtende varamedlemmer:
Haakon Hofgaard Dahl (H)
Forfall:
Bente Njøs Paulshus (H)
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, rådmann (under sak 9/19 – 11/19)
Terje Trovik, økonomisjef (under sak 10/19)
Av øvrige møtte:
Hanne Opdan, ordfører (under sak 9/19 – 11/19, 13/19)
Camilla Edi Hille, varaordfører (under sak 10/19 – 11/19, 13/19)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Behandlingsrekkefølge: 13 (orientering fra ordfører), 9, 10, 11, 12, 13. Møtet ble
lukket under behandling av sak 9/19, jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4
Møteprotokoll godkjent 25.03.2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

Saksliste
Side
Saker til behandling
9/19

18/00161-13

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune Rådmannens tilbakemelding - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

3

10/19 19/00051-2

Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018

3

11/19 17/00090-8

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/Møteplassen

5

12/19 19/00042-1

Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Mål og
problemstillinger

6

13/19 19/00016-2

Referat og orienteringer

7

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 19.03.2019

Side 2 av 8

Ski KU-9/19
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Rådmannens
tilbakemelding
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski kontrollutvalg 19.03.2019

Side 3 av 8

Ski KU-10/19
Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Økonomisjef Terje Trovik supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalg 19.03.2019

Side 4 av 8

Ski KU-11/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av
saken om Kunstisflaten/Møteplassen
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang
av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang
av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til orientering.

Ski kontrollutvalg 19.03.2019
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Ski KU-12/19
Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Mål og
problemstillinger
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.
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:
Revisjonssjef Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Det ble fremmet fellesforslag til alternativ problemstilling punkt 1a:
«I hvilken grad har det vært gjort en samlet vurdering av forholdet mellom
ambisjonsnivå og gjennomføringsevne for vedtatte investeringsprosjekter?»
Votering:
Fellesforslag til alternativ problemstilling punkt 1a ble enstemmig vedtatt.
Mål og problemstillinger blir endret i samsvar med utvalgets vedtak.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:
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.

Ski kontrollutvalg 19.03.2019

Side 6 av 8

Ski KU-13/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat og orienteringssakene tas til orientering
Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Orienteringssaker (OS):
OS 10/19

Varsling om kritikkverdige forhold, FSK sak 9/19
Ordfører Hanne Opdan orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:
Referat og orienteringssakene tas til orientering

Ski kontrollutvalg 19.03.2019
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Eventuelt

Info fra styret i FIKS
Leder tok opp saken.
FIKS hadde et mindreforbruk i 2018 på om lag kr 450.000,-.
En ser for seg å tilbakebetale mesteparten av mindreforbruket til
deltakerkommunene. For Ski kommune vil dette utgjøre en tilbakebetaling på ca. kr
75.000,Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
Leder tok opp saken og orienterte. Sekretær delte ut brev, datert 18.03.19.
Leder viste til vedtak i Fellesnemnda i Nordre Follo 19.3.19 om å konkurranseutsette
sekretariatstjenesten for Nordre Follo.

Møtet hevet kl. 20:39

Ski kontrollutvalg 19.03.2019
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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

KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 19.03.19
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

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

Status

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS
FIKS

FIKS

Avsluttet
KST 13.2.19

Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført

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

Gjennomført

Nr.
8.

9.

10.

11.

12.

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:
Integrering av flyktninger
Ressurskrevende brukere
Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
EMPO AS
Organisasjonskultur m.m.

13.

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
2018
2018
2018

FDR
FDR
FDR
FDR

KST 26.9.18
KST 13.2.19
KST 13.2.19

2019

FDR

KU 4.9.18 – FR rapport
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

Nov 2018

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole

FIKS

Infrastrukturprosjekters belastning

FIKS

Investeringer og gjeld

FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Utsatt
KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Saken trukket
KU 22.1.19 – Tema
KU 19.3.19 – Mål og problemstillinger
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Nr.
14.

Beskrivelse
Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)
Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)

15.
16.

17.

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.)

Frist

Ansvar

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
KU 19.3.19
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
KU 19.3.19

Rådmann
Rådmann
Rådmann

Status

Avsluttet

KST 27.9.17
KST 29.8.18
KST 13.2.19
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