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Enebakk KU-20/16 
Rådmannens svar på revisjonens rapport pr. 31.12.15 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00150-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 20/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per. 31.12.2015 revisjonsbrev nr. 6 og 
rådmannens svar av 18.5.2016 til orientering.  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget ble forelagt revisjonsrapport pr. 31.12.2015 merket revisjonsbrev nr. 
6 i sak 15/16 den 12. mai 2016. I vedlagte brev datert 18. mai 2016 har rådmannen 
gitt sitt svar til Follo distriktsrevisjon. 
 
Revisjonsrapporten kommer i tillegg til revisjonsberetningen og gir utdypende 
merknader til denne, eller belyser forhold revisor ikke har funnet så vesentlig at det 
inngår i revisjonsberetningen jf. forskrift om revisjon §4. 
 
Det er rådmannens ansvar å følge opp anbefalingene som legges frem i 
revisjonsbrevet. Rapporten er vanligvis ikke en sak for kommunestyret, men 
kontrollutvalget skal påse at rådmannen følger opp anbefalingene.  
 
Revisjonen har i sin rapport omtalt tre forhold og gitt anbefalinger på hvert av 
områdene.  Rådmannen har i sitt svarbrev bekreftet at anbefalingene blir fulgt, men 
har til rapportens punkt 2 «Inntekter – Refusjon ressurskrevende tjenester» sagt seg 
uenige med revisjonen om at dette er en kjent og ikke korrigert feil.  
 
Vi ber revisor kommentere rådmannens tilsvar i møtet.  
 
 
Ås, 14. juni 2016 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
Sekretær 
 
 
 
Vedlegg: 1) Revisjonens rapport per 31.12.2015/revisjonsbrev nr. 6 
  2) Rådmannens tilsvar på revisjonsrapporten/revisjonsbrev nr. 6 
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Enebakk KU-21/16 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00122-8 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 21/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til 
orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for Enebakk kommune for perioden 2017 – 2020. Planen 
tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 5.september. 

 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon, og senest innen utgangen av 
året etter konstitueringen. Planen skal baseres på overordnet analyse. 
 
Kontrollutvalget bestilte en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon. Utkast til 
den foreliggende analysen har vært drøftet i kontrollutvalget og rådmannens 
ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill til risikoområder. I tillegg har 
dokumentsøk dannet grunnlaget for analysen.  Analysen står for revisjonens egen 
regning, men kontrollutvalget står selvsagt fritt til å vurdere risikoområdene 
annerledes. 
 
Revisjonen mener følgende områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i 
Enebakk kommune i 2017 – 2020: 
 
a. Sykefraværsoppfølging.  
b. Kompetanse.  
c. Investeringer og gjeld.  
d. Kommunale innkjøp.  
e. Internkontroll.  
f. Barnehagedrift.  
g. Grunnskoledrift.  
h. Skoleutbygging.  
i. Pleie og omsorg.  
j. Ressurskrevende brukere.  
k. Flyktningetjeneste.  
l. Eiendomsforvaltning.  
 
Kontrollutvalget inviteres til å drøfte hvilke risikoområder det mener bør prioriteres for 
forvaltningsrevisjon i de neste fire årene.  Vi foreslår at omfanget av 
forvaltningsrevisjon videreføres på dagens nivå som er ett til to per år.  Utvalget bør 
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etter dette prioritere minst seks områder. Som i dag, foreslår vi at utvalget ber om 
anledning til å endre prioriteringen underveis i perioden.  
 
På grunnlag av kontrollutvalgets drøfting vil sekretariatet til neste møte legge fram et 
forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
 
 
 
Ås, 14. juni 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 
 
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon  
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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

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

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

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Kommuneplanens samfunnsdel (s. 10) legger følgende til grunn: "Enebakk kommune har 

vedtatt at det kan bygges gjennomsnittlig 120 boliger pr. år. Dette tallet legger til grunn en 

befolkningsøkning på 1,5 % pr. år." Kommunen legger opp til at befolkningsveksten skal 

stige fra gjennomsnittlig 1,0 % årlig i 2013–2015 til 1,5 % i årene som kommer. 

 

Høy befolkningsvekst forårsaker stort investeringsbehov, bl.a. i skoleutbygging. For å takle 

investeringer og økte driftsutgifter, må kommunen forberede seg på omstillinger og tøffe 

prioriteringer fremover, poengterer rådmannen.  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Enebakk kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill 

til risikoområder, og revisor har studert Handlingsprogram 2016–2019. På dette grunnlag 

gjennomgås 18 risikoområder. 

 

Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere 

rådmenn.  

1.3 Anbefalinger  

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

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune 2017–2020: 

a. Sykefraværsoppfølging.  

b. Kompetanse. 

c. Investeringer og gjeld. 

d. Kommunale innkjøp. 

e. Internkontroll.  

f. Barnehagedrift.  

g. Grunnskoledrift.  

h. Skoleutbygging. 

i. Pleie og omsorg. 

j. Ressurskrevende brukere. 

k. Flyktningetjeneste. 

l. Eiendomsforvaltning. 

 

 

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

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

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

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

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

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

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

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

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

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

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

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011) definerer nøkkelbegrepene 

slik (s. 78): 

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

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

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

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

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

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

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

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

 

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

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

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 10.11.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

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

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

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 23.2.2015; tilknyttet 
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Kommuneplanens arealdel 2015–2027).  

2. Handlingsprogram 2016–2019 (6.11.2015).   

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

4. Statistisk sentralbyrås kommune-statistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folke-

mengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter 

kommune) (ssb.no). 

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

ret.no). 

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Enhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regn-

skapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

10.11.2015: Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

25.1.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

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

8.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

5.4.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

12.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

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

 

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

3.1 Administrativ organisering 

Enebakk kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre avdelinger (kom-

munalområder), som er inndelt i 31 resultatenheter:   

  

 
Kilde: Enebakk kommune, HR-sjef (3.11.2015). 

 

I rådmannens ledergruppe sitter seks personer: rådmann, tre kommunalsjefer, økonomisjef og 

HR-sjef. 

3.2 Utviklingstrekk 

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

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

statistikk.
1
 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:  

 

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

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune 

 

7 

3.2.1 Befolkning 

 Enebakk vokste med 110 innbyggere i 2015 til 10 870 innbyggere (1.1.2016). Befolk-

ningsveksten utgjorde 1,0 % – mot 0,9 % i landet.  

 Også over de siste tre årene har Enebakks folketall steget med gjennomsnittlig 1,0 % 

per år (0,6 % i 2013, 1,3 % i 2014 og 1,0 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Enebakks folkemengde med 15,1 % – mot 18,6 

% i Akershus og 12,4 % i landet.   

 Enebakk har litt større andel barn i barnehagealder og grunnskolealder og langt færre 

innbyggere 80 år og over enn Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.2 Personale  

 Enebakk kommunes personale utførte til sammen ca. 567 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Enebakk kommune (2014) noe høyere andel 

årsverk i administrasjon og grunnskole og lavere andel årsverk i helse- og sosialtje-

nester.  

 Enebakk kommune hadde et totalt sykefravær på 8,8 % i 2015 – noe over fire Follo-

kommuners gjennomsnitt (8,3 %, ifølge kommunenes årsrapporter).  

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Enebakk kommune hadde driftsinntekter på til sammen 668 mill. kr i regnskap 2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 15,4 mill. kr (2,7 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 16,2 mill. kr (2,4 %) i 2015. Dette var høyere enn anbefalt minimum (1,75 %, 

ifølge teknisk beregningsutvalg). Driftsresultat 2015 forklares bl.a. med høyere 

skatteinntekter enn budsjettert og reduserte energiutgifter. 

 Kommunens langsiktige gjeld beløper seg ved utgangen av 2015 til 770 mill. kr i låne-

gjeld og 659 mill. kr i pensjonsforpliktelser. Netto lånegjeld utgjør 62 381 kr per 

innbygger, som er 13 % over gjennomsnittet i Kostra-gruppe 7. Kommunen betaler 

gjennomsnittlig 1,6 % rente på lånegjelda.  

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Enebakk kommunes grunnskoler kostet 97 264 kr per elev i 2015 – 4 % under 

gjennomsnitt i Kostra-gruppe 7. 

 En sykehjemsplass kostet 843 000 kr i 2015 – 18 % mindre enn i Kostra-gruppe 7. 

 Barneverntjenestens utgifter stiger i Enebakk, som i andre kommuner.  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 6 908 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 64 % 

over Kostra-gruppen.   

 Kommunale byggs energiforbruk har gått ned i Enebakk til 122 kWh per m
2
 i 2015. 

 

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Enebakk kommune som nr. 323 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Enebakk 

kommune slik: "Totalt er profilen ganske middels og typisk for en normalkommune."   



 Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune 

 

8 

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Kommuneplanens samfunnsdel setter opp fire overordnete og langsiktige utviklingsmål for 

Enebakk kommune (s. 6):  

 "Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli gammel i. 

 I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling med gode 

fellesarealer for alle.  

 I Enebakk skal vi legge til rette for et variert næringsliv og et levende landbruk. 

 Enebakk kommune skal ha en organisasjon med evne til nyskapning, endring og 

forbedring." 

 

Kommuneplanen (s. 37) setter videre opp fem fokusområder: brukere, medarbeidere, produk-

sjon/ kvalitet, samfunn/miljø og økonomi. Under disse angis overordnete målsettinger, 

kritiske suksessfaktorer og styringsparametre. Dette inngår i kommunens overordnete måle-

kart. "Enebakk kommune jobber med å innføre mål- og resultatstyring som en del av det 

kommunale styringssystemet." (Handlingsprogram 2016–2019, s. 13.)    

 

3.3.2 Boligbygging og befolkningsprognose 

Kommuneplanens samfunnsdel (s. 10) legger følgende til grunn: "Enebakk kommune har 

vedtatt at det kan bygges gjennomsnittlig 120 boliger pr. år. Dette tallet legger til grunn en 

befolkningsøkning på 1,5 % pr. år."  

 

Samme befolkningsprognose ble lagt til grunn i forrige kommuneplan (2007–2014), men ble 

ikke realisert; det ble bygget gjennomsnittlig 45 boliger per år. Enebakk kommunes areal-

planlegger uttaler til revisor at regulering av boligfelt tilsier at prognosen nå er realistisk. 

Kommunen legger altså opp til at befolkningsveksten skal stige fra 1,0 % til 1,5 % per år. 

 

3.3.3 Utfordringer til 2020  

Basert på utviklingstrekk og Handlingsprogram 2016–2019 oppsummerer revisor følgende 

utfordringer for Enebakk kommune til 2020: 

 

1 Omfattende investeringer og gjeldsøkning:  

 Kommunen investerer for hele 236 mill. kr i 2016, deretter vel 100 mill. kr per år. De 

største investeringene inntil 2019 er bygging av ny Ytre Enebakk skole (fire paralleller), 

bokollektiv, hovedplanvei og ny brannstasjon.  

 Befolkningsveksten vil etter hvert presse frem utbygging av flere skoler og 

sykehjemsplasser/omsorgsboliger.   

 Gjeldsøkning og mulig renteoppgang er det mest bekymringsfulle element i Enebakk 

kommunes økonomi, ifølge økonomisjefen. Med 800 mill. kr i lånegjeld vil en renteopp-

gang på 1 prosentenhet beslaglegge 8 mill. kr årlig fra tjenesteproduksjon.   

 

2 Omstillingsbehov i driften:  

 "Til tross for at økt befolkning innebærer høyere inntekter, vil økningen i behov for 

tjenester være vesentlig høyere på kort sikt. Alle tjenesteområder blir berørt" (s. 17). "Det 

blir stadig mer krevende å løse kommunens økonomiske utfordringer da kommunen 

allerede drives relativt kostnadseffektivt."  

 "Kommunens økonomiske handlingsrom vil bli redusert... For å takle investeringsbehovet 
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og økte utgifter må kommunen forberede seg på tøffere grep, omstillinger og priorite-

ringer i årene fremover." (s. 8–9). 

 

3 Sentraladministrasjon – digitalisering:  

 Intern kommunikasjon skal i økende grad skje elektronisk, for bedre informasjonsflyt og 

reduserte kostnader (s. 8), herunder "Innføre fulldigitalisert arkiv på alle sektorer" og 

"digitalisert saksflyt" (s. 32). 

 

4 Helse- og omsorgsavdeling – mer eldreomsorg:  

 Økende alder i befolkningen gir økt behov for omsorgstjenester i private hjem, 

omsorgsboliger og sykehjem. Dette medfører store utfordringer som vil tvinge frem prio-

riteringer og fokus på økonomistyring, ifølge rådmannen (s. 8). 

 "Fra 2015 er det oppbemannet noe på langtidsavdelingen ved sykehjemmet, og i rådman-

nens forslag til handlingsplan 2016–2019 er det foreslått økning av bemanningen ved 

hjemmetjenesten" (s. 52).  

 

5 Kultur- og oppvekstavdeling – innstramming:  

 Kommunestyret vedtok i 2015 å opprette en fagstilling ved PPT (s. 46).  

 Pensjonsinnbetaling øker med 2,0 mill. kr årlig (s. 44).  

 For å overholde tildelt budsjettramme, gjøres kutt på til sammen 8,0 mill. kr (s. 47), her-

under reduksjon i: vikarbruk i barnehager og skoler, styrkingsmidler til barnehager og 

SFO, valgfag, kompetanseutviklingsmidler, leirskole og Folkebadet m.m.   

 

6 Avdeling for teknikk og samfunn – bygningsvedlikehold og prosjektledelse:  

 "Avdeling for teknikk og samfunn styrker drift og vedlikehold av bygninger. Det er 

imidlertid et stort behov for vedlikehold og oppgradering av bygg utover dette" (s. 8). 

"Det er pr dags dato for lavt budsjett til tilstrekkelig vedlikehold av kommunale bygg. 

Dette innebærer at byggenes verdi reduseres" (s. 66).  

 "Som følge av flyktningekrisen er det et økende behov for bosetting av nye flyktninger. 

Det skal derfor utredes hvordan nye boliger skal anskaffes/formidles" (s. 66).  

 "Avdelingen ser at det er utfordring knyttet til å holde framdrift på investeringsprosjek-

tene" (s. 66). 

 "Det er forventet økte utfordringer knyttet til klima og overvann. Potensielle 

oversvømmelser må håndteres" (s. 65).  
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sykefraværs-

oppfølging: 

Kommunen har noe høyt sykefra-

vær; det er risiko for at sykefra-

været koster unødig tid og 

penger. Har tiltakene effekt; kan 

flere tiltak iverksettes? Etterleves 

IA-ordningen?  

H H Sykelønnsordningen 

er nasjonal. Hva 

kommunen kan 

gjøre, er begrenset, 

men viktig.  

Kompetanse: Risiko for at kommunen ikke 

makter å rekruttere, beholde og 

videreutvikle personale. Spesia-

lister som ingeniører, jurister, 

PPT-rådgivere og spesialsyke-

pleiere, kan være vanskelige å 

rekruttere, og det er noe gjen-

nomtrekk i stillingene.  

H M Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunal 

tjenesteyting. 

Bruker- 

medvirkning: 

Risiko for at brukeres ønsker blir 

oversett på viktige tjenesteområ-

der.  

M L Sårbare grupper kan 

rammes. 

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi noe lavere 

rammetilskudd til Enebakk. Han-

ker kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

noe høyere enn i sammenliknbare 

kommuner. Kommunen er sårbar 

for renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig? 

Hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. 

Kommunen gjør 

selv en årlig gjen-

nomgang i budsjett/ 

handlingsprogram. 
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er kommunens 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid 

(med kommuner på Romerike).  

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til rettssaker og 

omdømmetap. 

 
 

BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

Skoleutbygging: Risiko for at skoleutbygging ikke 

holder tritt med veksten i elevtall. 

Har kommunen god skolebehovs-

analyse og rutiner for kommunale 

byggeprosjekter? 

H M Svikt i skolekapasi-

tet er alvorlig for 

barna og gir 

omdømmetap. 

 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 
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HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, av-

vikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner. Enebakk 

kommune har tradisjonelt hatt 

relativt lave sosialhjelpssatser og 

mange mottakere. 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å 

økonomisere med 

kommunens midler. 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder voksne flyktninger; Ene-

bakk kommune har ikke enslig 

mindreårige flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. System 

for kommunal eiendomsforvalt-

ning, bruk av bygningsarealer og 

sikkerhet i kommunale bygg kan 

også være utfordringer. 

H H Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Det kan 

bli dyrt på sikt. 

VA-anlegg: Risiko for at investeringene i 

vann- og avløpsanlegget (rør og 

renseanlegg) ikke er optimale.  

Samarbeidet med to private 

vannverk bør presisere hvem som 

har ansvar for reserveforsyning. 

Overvann i boligfelt er en 

utfordring som administrasjonen 

tar tak i.   

M L Vann og avløp er 

sentralt for innbyg-

gernes helse og 

trivsel.  

Kommunale 

avgifter: 

Risiko for at gebyrene på 

selvkostområdet ikke beregnes 

korrekt. Utfra selvkostregnskapet 

beregner kommunen selv 

gebyrene (en del andre kommu-

ner benytter ekstern konsulent). 

Regnskapsrevisjon har avdekket 

at 700 000 kr manglet i grunnla-

get for 2015, dvs. at gebyrene ble 

for lave. 

M M Påstand om for høye 

gebyrer dukker 

jevnlig opp. Selv-

kostregnskapet 

kontrolleres også i 

regnskapsrevisjon. 
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Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til 

foreslått plan for selskapskontroll for 2017 – 2020. 
 
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS. 
 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

a. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 
2020 for Enebakk kommune. 

b. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i 
planperioden. 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 13/16 å be FIKS legge fram en overordnet analyse for 
selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den kommende valgperioden. 

Vedlagt følger den overordnede analysen og plan for perioden 2017 – 2020.  Analysen og 
prioriteringene bygger på en analyse av vesentlighet og risiko. Antallet selskaper som er 
omfattet av kontrollen er likevel så lavt at vi foreslår at det gjennomføres en eierskapskontroll 
av alle selskapene i perioden.  Vår erfaring er at det kan være vanskelig å følge opp målene 
for eierstyringen og vi foreslår at denne kontrolleres spesielt.  Flere av selskapene kan ut fra 
en vesentlighetsvurdering være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Vi foreslår at Enebakk 
produkter AS, som er heleid av Enebakk kommune, i første omgang undergis slik revisjon. 
Spørsmål om forvaltningsrevisjon av interkommunale selskaper bør drøftes med de andre 
kontrollutvalgene.   

Med bakgrunn i analysen kan utvalget bl.a. til å drøfte:  

- Risiko knyttet til kommunens eierstyring generelt og risiko knyttet til det enkelte 
selskap. 

- Prioriteringer av tema og selskaper i den kommende eierskapskontrollen og behovet 
for forvaltningsrevisjon av ett eller flere selskap. 

- Hvem som skal utføre eierskapskontrollen i perioden.  (Selskapskontroll i form av 
forvaltningsrevisjon må utføres av revisor) 

 
Kontrollutvalgets innstilling oversendes kommunestyret for endelig vedtak.  

 
Ås, 29. august 2016 
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1.Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Selskapskontroll ble innført ved endringen av kommuneloven med virkning fra 2004. 
Begrunnelsen for dette lå i framveksten av en kommunal sektor som stadig blir mer 
kompleks og fragmentert, med utskillelsen av kommunale oppgaver i 
interkommunale selskap og aksjeselskap. Denne utviklingen innebærer særskilte 
utfordringer for demokratisk styring og kontroll.  Eierstyring og selskapskontroll er 
kommunesektorens verktøy for å møte disse utfordringene.  

Kommunestyret har ansvaret for å føre tilsyn med hele sin virksomhet, inkludert de 
selskapene som kommunen har eierinteresser i.  I henhold til Kommuneloven (KL) § 
77 nr. 5 skal kontrollutvalget på vegne av kommunestyret «…påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i 
selskaper m.m.». 

1.2 Formålet med selskapskontrollen 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser eller leder selskapet, utøver myndigheten slik det er fastsatt i aktuelle 
virksomhetslover og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Sentralt i eierskapskontrollen er en vurdering av om eierne 
har etablert tilfredsstillende rammer for styring , og at virksomheten faktisk opererer 
i tråd med formålet.   

1.3 Innholdet i selskapskontrollen 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget.  

Selskapskontrollen, jf. forskriften § 14, er knyttet til å kontrollere at den som utøver 
kommunens eierinteresser, utøver denne myndighet  i tråd med det aktuelle 
lovverket, først og fremst aksjeloven, lov om interkommunale selskaper og for 
samarbeid etter kommuneloven § 27. 

I kontrollen inngår også en vurdering av om den som utøver eierinteressene, gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak om forvaltningen av kommunens 
eierinteresser. I siste instans er det kommunestyret som har det overordnede 
ansvaret for at kommunen har en forsvarlig selskapsforvaltning.  
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Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap 
med statlige eller private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er 
avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten 
etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på 
selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

I følge forskriften § 14 kan selskapskontrollen deles inn i en obligatorisk og en frivillig 
del slik som tabellen under viser:  

Selskapskontroll 
Eierskapskontroll (obligatorisk) Forvaltningsrevisjon (frivillig) 

 
Kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierinteresser i selskaper 

Systematisk vurdering av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak 
og forutsetninger 
 

Utfører: Sekretariatet, revisjonen eller 
andre 

Utfører: Revisjonen 

 

1.4 Innsynsretten 
Innsynsretten i selskapene som kommunen har eierskap i er regulert av 
kommuneloven § 80, som omhandler hvilke selskaper kontrollutvalget og 
kommunens revisor har full innsynsrett i. Det kommer fram av § 80, 1. ledd, at 
innsynsretten er avgrenset til: 

• Interkommunale selskap(IKS) 
• Aksjeselskap kommunen eier alene eller aksjeselskap kommunen eier 

sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, samt heleide 
datterselskap til overnevnte selskaper. 

• Samarbeid etter kommuneloven § 27 (når selskapet er en selvstendig juridisk 
enhet).  
 
 

1.5 Overordnet analyse 
Fra 2013 kom det inn et tillegg i § 13 i forskriften om at planen skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 



 

5 

 

vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal være å identifisere behovet 
for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy for å velge ut relevante selskaper og 
områder for selskapskontroll.  

• Ved vurderingen av risiko kan vi spørre: Hva er sannsynligheten for en 
uønsket hendelse? 

• Ved vurderingen av vesentlighet kan vi spørre: Hvor alvorlig er en uønsket 
hendelse for kommunens måloppnåelse? 

 

Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, som kan være til hjelp når 
kontrollutvalget skal prioritere hvilke selskaper som skal være gjenstand for 
selskapskontroll: 

• Selskap som er heleide av kommunen 
• Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
• Selskapets samfunnsmessige ansvar,  
• Kommunens eierandel 
• Store økonomiske verdier 
• Kommunens motivasjon for eierskapet 

 

I forhold til risiko kan følgende forhold vurderes: 

• At det tidligere er avdekket risikoforhold til selskapet. 
• Selskapet er nylig fristilt 
• Selskaper med store pengestrømmer 
• Negativ økonomisk utvikling 
• Etikk og omdømme 
• Store endringer i organisasjon eller marked.  
• Svak eierstyring 
• Urealistiske og uklare mål 

 

2.Selskapskontroller i perioden 2013 – 2016 
Selskapskontrollene i perioden 2013 – 2016 ble gjennomført av FIKS i medhold av en 
plan vedtatt av kommunestyret 22. oktober 2012. Prosjektplanene for det enkelte 
prosjekt ble godkjent av kontrollutvalget. 
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• Kontrollen i 2013 fokusert på kommunens egen oppfølging av sine 
eierinteresser. Intervju med ordføreren, som kommunens eierrepresentant i 
selskapene, sto sentralt. 

• Selskapskontrollen 2015 ble gjennomført av FIKS og så på hvordan 
kommunenes eiermeldinger var fulgt opp av samtlige selskap.  
  

Rapportene ble først behandlet av kontrollutvalget som oversendte saken til 
kommunestyret. Rapportene kan leses på www.follofiks.no.  

3.Selskapskontrollen 2017 - 2020 
 

3.1  Kommunens eierinteresser etter § 80 i Kommuneloven 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27 er 
omfattet av selskapskontrollen, jf. Kommuneloven § 80. § 27-selskap er avgrenset til 
selskap som er egen juridisk enhet.  Kontroll av andre selskap må basere seg på åpne 
kilder. Kontroll utover dette forutsetter at det aktuelle selskapet gir sin tilslutning til 
å bli kontrollert. 

For Enebakk kommune er følgende selskap omfattet av selskapskontrollen: 

1. Enebakk produkter AS 
2. Alarmsentralen brann øst AS 
3. Follo Brannvesen IKS 
4. Follo Krise- og Incestsenter IKS 
5. Romerike Avfallsforedling AS 
6. Follo lokalmedisinske senter IKS 
7. Follo distriktsrevisjon IKS 
8. Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet IKS 
9. Romerike Krisesenter IKS 

 
Bl.a. følgende samarbeid som kommunen deltar i, vil etter dette Ikke være omfattet: 

1. Follo barnevernvakt – Kommuneloven(KL)  § 27  - ikke egen juridisk enhet. 
2. FIKS – KL § 27 – ikke egen juridisk enhet 
3. Follo barne- og ungdomsskole – KL § 28 (Ski vertskommune) 
4. Follorådet – regulert i henhold til inngått avtale, vertskommune sirkuleres 
5. IKT Follo  Administrativt samarbeid (vertskommune: Ski) 
6. Tolketjenesten  Follo   (vertskommune: Ski) 

http://www.follofiks.no/
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7. Kompetansehjulet i Follo, (vertskommune: Ski) 
8. Follo futura AS, private medeiere: Rotary 
9. Follo byggetilsyn KL § 28 (vertskommune: Ski) 
10. Kemneren i Follo , § 27, men staten har kontrollansvaret (vertskommune: 

Oppegård) 
11.  Øyeren IKT (administrativt samarbeid) 

 
Kontrollutvalget i vertskommunen har kontrollansvaret for § 28 selskapene og de 
administrativt samarbeidene.  

3.3 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av selskapskontroll skal etter forskrift om kontrollutvalg § 
13,2 vedtas av kommunestyret. Etter samme forskrift kan kommunestyret delegere 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen for 
planperioden.  

3.4 Rapportering av eierskapskontrollen 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det kontrollutvalget selv som avgjør hvor 
ofte kontrollutvalget skal rapportere om gjennomført selskapskontroll til 
kommunestyret. 

Kontrollutvalget i Enebakk har tidligere vedtatt å oversende rapportene til 
kommunestyret til behandling. Denne ordningen videreføres.  

 

4.Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2017 – 2020 
4.1 Metode 
I kartleggingen er det innhentet informasjon fra selskapenes årsmeldinger, 
årsregnskap, revisjonsberetninger og nettsider, samt kommunens eierskapsmelding. 
Det er også gjennomført et intervju med oppdragansvarlig revisor for storparten av 
IKS-selskapene i Follo; revisjonssjef Steinar Neby.   

4.2 Generell eierstyring 
Kommunes eiermelding var i forrige periode et viktig vurderingskriterium for 
selskapskontrollen.  Kommunestyret vedtok 15. februar 2016 en revidert 
eiermelding for perioden 2016 – 2020. Eiermeldingen skal revideres hvert fjerde år.  
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Kommunestyret har revidert eiermeldingen to ganger etter at den første gang ble 
vedtatt i 2008. Dette tyder på at kommunen har en bevisst holdning til eierstyringen 
av sine selskaper og reduserer risikoen for store avvik i forhold til målene for 
eierstyring.    

 Vesentlighet 
Lav/Middels/Høy 

Risiko 
Lav/Middels/Høy 

Eierstyring generelt M M 
 

4.3 Risikovurdering knyttet til de enkelte selskap: 
Det enkelte selskap er presentert nærmere i vedlegget.  Sekretariatets vurderinger 
av risiko for hvert selskap er oppsummert nedenfor.  Kontrollutvalgets vurderinger 
vil bli lagt til grunn for den endelige planen for selskapskontroll.   

 Vesentlighet 
Lav/Middels/Høy 

Risiko 
Lav/Middels/Høy risiko 

 
1. Enebakk produkter AS M M 
2. Alarmsentralen brann øst AS H L 
3. Follo Brannvesen IKS H M 
4. Follo Krise- og Incestsenter IKS M L 
5. Follo lokalmedisinske senter IKS H M 
6. Follo distriktsrevisjon IKS M L 
7. Romerike avfallsforedling IKS H M 
 

Revisjonssjef Steinar Neby, som er oppdragsansvarlig revisor for alle IKSene (unntatt 
eget selskap) ovenfor, gir uttrykk for at disse selskapene har tilfredsstillende orden 
orden på sin regnskapsføring.  

Se vedlegget for en nærmere presentasjon og vurdering av det enkelte selskap. 

 

4.4 Plan perioden 2017 - 2020 
Noen av de interkommunale selskapene som Enebakk deltar i, har tyngdepunkt på 
Romerike, men de fleste er samarbeid med andre Follo-kommuner. Alarmsentralen 
brann øst AS har sitt tyngdepunkt i Østfold. Denne planen fokuserer på kontroll av 
selskaper med forankring i Follo. Kontrollen av selskapene på Romerike og 
Alarmsentralen brann øst AS avklares i dialog med henholdsvis Romerike 
kontrollutvalgssekretariat og Østfold kontrollsekretariat. Kontrollutvalget vil bli 
forelagt en egen sak om dette.  
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Antallet selskaper som er omfattet av selskapskontrollen i Enebakk er såpass lavt at 
vi mener det er overkommelig å undergi alle selskapene en eierskapskontroll i løpet 
av planperioden. I vedlegg 1 gis en nærmere beskrivelse av disse selskapene og 
hvilke kommuner som har eierinteresser i det enkelte selskap.  

Kontrollen kan rettes mot alle/noen av selskapene samtidig og resultere i en felles 
rapport til kontrollutvalget. Alternativt kan ett og ett selskap kontrolleres om 
gangen. Dette kan gi en grundigere kontroll og mer informasjon til kontrollutvalget, 
eventuelt kommunestyret om selskapet.  Kontrollutvalget kan også vurdere å 
invitere noen av selskapene til ett av sine møter eller besøke disse.  

Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene i løpet av perioden. Vi 
foreslår at Enebakk produkter AS velges. Selskapet mottar betydelig offentlig 
tilskudd og ivaretar viktige oppgaver.  Revisjonen skal blant annet vurdere selskapets 
effektivitet og måloppfyllelse. Kontrollutvalget vil senere ta standpunkt til en 
prosjektplan for revisjonen. Resultatet av eierskapskontrollen 2018 kan gi grunnlag 
for å vurdere om det skal iverksettes flere forvaltningsrevisjoner av selskaper.  
Ressurser til forvaltningsrevisjon av ett eller flere av selskapene samordnes med 
forvaltningsrevisjonen av kommunens virksomheter.  

Mange kontroller av enkelte selskap kan være en belastning for selskapet. Vi foreslår 
derfor at kontrollene av det enkelte selskap begrenses til en eierskapskontroll og 
eventuelt en forvaltningsrevisjon i planperioden.   

Plan for perioden:  

 2017: Samarbeidet med Romerike og Østfold om selskapskontroll avklares. 
 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer 

gitt nasjonalt og lokalt. 
 2019:  Forvaltningsrevisjon av Enebakk produkter AS 
 2020:  Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt. 

 

4.5 Gjennomføring 
Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontrollen, gjennomføres av FIKS. 
Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon gjennomføres av revisjonen.  

FIKS og revisor skal løpende motta alle relevante dokumenter fra selskapene som det 
ber om, så som protokoller fra styre- og representantskapsmøter/  
generalforsamlinger, årsmeldinger og regnskap og alle uttalelser fra revisor.   
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Kontrollutvalget vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som 
skal gjennomføres med utgangspunkt i planen for selskapskontroll. Kontrollutvalget 
kan gjøre endringer i planen. 

Ordningen med en samordning av kontroller i selskaper som har flere eiere, skal i 
størst mulig grad videreføres.  

FIKS og revisor avgir rapport etter gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget rapporterer videre til kommunestyret.  
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Vedlegg  

Enebakk produkter AS 
1412 Sofiemyr 
Selskapsform Aksjeselskap  
Formål Selskapet  skal gi mennesker mulighet til å bedre egen 

livskvalitet ved å tilby individuelt tilpasset aktivitet og 
arbeidstrening. VTA bedrift (varig tilrettelagt arbeid) og tilbyr 
arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).  

Eiere Enebakk kommune 
Antall ansatte 21 plasser i arbeidsmarkedstiltak. 5 plasser i APS. 

Personalgruppe med 7 ansatte.   
Tilskudd 5,8 mill kr fra stat og kommune 
Egenkapitalandel1  58% -  meget bra 
Driftsinnt. 2015 Kr 8 273 837 
Likviditetsgrad 22 3,4 -  meget bra 
Sykefravær 2015  9%, hovedsakelig pga en langtidssykemelding. 
Merknader: Selskapet ble i 2015 re-sertifisert etter en europeisk 

kvalitetssikringsstandard.  Revisor er Revisorgruppen 
Abrahamsen og Løken AS. Revisjonsberetningen for 2015 ble 
avgitt uten forbehold. Årsresultat på ca 1. mill. 
Alle kommunene i Follo har VTA bedrifter.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Egenkapitalandelen måler hvor stor andel av totalkapitalen egenkapitalen utgjør. Jo høyere 
egenkapitalandelen er, jo bedre er bedriftens soliditet. Den måler også hvor stor andel av bedriftens 
eiendeler som er finansiert med egenkapital. Kredittinstitusjoner har ofte fokus på dette, i forbindelse med 
lån. Bedrifter med høy egenkapitalandel scorer ofte høyere på kredittverdigheten. 

Egenkapital* 100/Sum egenkapital og gjeld = egenkapital andel  

 

2 Likviditetsgrad 2 er, som likviditetsgrad 1, et forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo 
høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Forskjellen er at varelageret blir trukket fra 
omløpsmidlene. Dette blir gjort fordi varelageret er definert som det minst likvide omløpsmidlet. For veldig 
mange bedrifter kan det være en utfordring å få konvertert varelageret til penger. Derfor trekkes denne ut i 
likviditetsgrad 2, slik at man får ett forholdstall med de mest likvide omløpsmidlene. Generelt sett bør 
likviditetsgrad 2 være større enn 1. 
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Alarmsentralen brann øst  AS 
1509 Moss 
Selskapsform Aksjeselskap  
Formål Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter  brann- og 

eksplosjonsvernloven § 16 og dimensjoneringsforskriften § 4-5 om 
plikt til å følge opp nødmeldinger og meldinger om brann- og andre 
ulykker. Selskapets oppgaver er todelt: 

- 110-tjenesten  
- Brannalarmovervåkning av næring- og offentlige objekter 

Eiere MOVAR (som representerer kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby 
og Våler), Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, 
Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, 
Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn) 

Antall ansatte 21 
Kommunalt tilskudd  
Egenkapitalandel  39%  - meget bra 
Driftsinntekter Kr 24 245 889 
Likviditetsgrad 2 1,46  meget bra  
Merknader: Selskapet har viktige samfunnsoppgaver. Kontrollsekretariatet i 

Østfold gjennomførte en selskapskontroll i 2014. Helhetsinntrykket 
var at selskapet var godt driftet og driften var i samsvar med 
formålsparagrafen. 
Revisjonsberetningen for 2015 var uten noe forbehold.  
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Follo brannvesen IKS 
Ås 
Selskapsform Aksjeselskap  
Formål Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å 

ivareta de plikter og oppgaver 
som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om 
brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. 
Konkret gjelder dette: 
• Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og 

ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med 
tilhørende forskrifter. 

• Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om 
avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt 
forurensning. 

• Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 
12-15 

Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i 
overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende 
lovgivning og forskrifter. 
(Selskapsavtalen Kap 3) 

Eiere  
Deltakerne har fra 1. juli 2015 følgende eierandel og 
ansvarsdel i selskapet: 

Enebakk 9 % 
Frogn 13 % 
Nesodden 16 % 
Oppegård 22 % 
Ski 25 % 
Ås 15 % 

 

Antall ansatte 136 stillingshjemler som utgjør 93,41 årsverk.  
Nærvær/fravær 4,25% fravær 
Kommunalt tilskudd Oppegård: 20,5 mill.kr.  
Egenkapitalandel   
Driftsinntekter  
Likviditetsgrad  
Merknader: Selskapet ble etablert 1.7.15.  Ved gjennomføringen av 

selskapskontrollen 2015 hadde selskapet derfor ikke rukket å 
gjennomfør flere av tiltakene  i kommunenes eiermeldinger.  
Årsregnskapet for 2015 hadde et mindreforbruk på ca 2,2 
mill.kr. Revisor hadde ingen påpekning av feil eller mangler i 
regnskapet.  I løpet av planperioden bør det vurderes en 
oppfølging av kontrollen fra 2015  
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Follo distriktsrevisjon IKS  
Ski 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål  

Selskapets formål er primært å  
utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold 
til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 
1992, kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, med 
tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Selskapet kan  
utføre revisjonsoppdrag for kommunale og interkommunale 
selskaper hvor deltakerne er eiere.  
utføre andre revisjonsoppdrag for deltakerne i samsvar med 
revisjonsstandardene eller etter avtale.  
utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor gjeldende lover og 
forskrifter, herunder revisjonsoppdrag utenfor 
deltakerkommunenes geografiske og ansvarsmessige område.  
 

Eiere Nesodden, Ås, Ski, Enebakk 
Antall ansatte 8 
Kommunalt tilskudd 
2016  

Kr 1 276 000 

Egenkapitalprosent Negativ netto egenkapital  
Driftsinntekter 2016: 7,2 mill. kr.  
Fravær 2015 3,1%  
Likviditetsgrad 2 62% - meget bra 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 
 

Selskapet er gradvis nedbemannet som følge av at to 
kommuner har trådt ut av selskapet.  Et forslag om at 
selskapet blir fusjonert med Østfold kommunerevisjon IKS 
med virkning fra 1. januar 2017  behandles av 
kommunestyrene i eierkommunene i løpet av høsten.  
Selskapet har negativ netto egenkapital. Revisjonsberetningen 
for 2015 er uten forbehold. 
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Follo lokalmedisinske senter IKS 
Ski 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i 

forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte 
deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med 
kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for 
utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral. 

Eiere Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden 
Antall ansatte Ca. 70  
Kommunalt tilskudd  
Egenkapitalandel   
Driftsinntekter  
Likviditetsgrad  
Merknader: Follo legevakt IKS ble fra 1.1. 2016 videreført  som en del av Follo 

lokalmedisinske senter IKS.   Selskapet bør være aktuell for både 
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av måloppnåelse.  
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Follo krise- og incestsenter IKS 
Ås 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål • Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i 

mishandlingssituasjoner. 
• Å synliggjøre og bekjempe privat vold. 
• Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller 

seksuelle overgrep og deres pårørende. 
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. 

Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære 
hjelpeapparat. 

Eiere Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski, 
Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk 

Antall ansatte 19,5 årsverk fordelt på 25 ansatte  
Kommunalt tilskudd 
2015  

Ås: kr 1 805 000 
Ski: kr 2971 920 
Oppegård: kr 2 641 000 
Nesodden: kr 1 839 600 
Frogn: kr 1 575 000 
Vestby: kr 1 602 000 
Enebakk: kr 580 000 
Sum       kr 13 014520 
Grunnlaget for fastsettelse av overføring fra kommunene er etter 
antallet innbyggere i kommunen. Enebakk betaler for 50% av sine 
innbyggere.  
Statlige overføringer utgjorde i 2015: ca 4,4 mill.kr.  

Egenkapitalprosent  Selskapet har negativ egenkapital. Pga pensjonsforpliktelser som er 
på netto 3,2 mill.kr.  

Driftsinntekter Kr 18 612 529  
Fravær 2015 3,4% 
Likviditetsgrad 2 1,7 - meget bra 
Merknader: Revisor påpekte i revisjonsberetningen for 2015 en feilføring av 

pensjonskostnader 
Krise- og incestsenteret ble slått sammen til ett selskap for noen år 
siden. Det kan vurdere en forvaltningsrevisjon av selskapets 
generelle måloppnåelse og f.eks. om sammenslåingen ga 
synergieffekter.  
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Romerike Avfallsforening IKS 
Skedsmo 
Selskapsform Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS) 
Formål Selskapets oppgave er å ivareta den praktiske 

gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet 
til håndtering av husholdningsavfall.  
Selskapet tar også imot avfall fra næringsvirksomhet 

Eierkommuner: Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, 
Gjerdrum, Aurskog-Høland, Rømskog 

Antall ansatte 83 ansatte, fordelt på 76 årsverk 
Egenkapitalandel  13%  
Driftsinntekter 216 mill kr 
Likviditetsgrad 2,4 – meget god  
Merknader: Driften er i hovedsak basert på selvkost (unntatt avfall fra 

næring). Selskapet har utfordringer med å nå gjenvinningsmål, 
men den økonomiske risikoen er trolig liten.  
Monopolsituasjonen kan gå ut over kvalitet og effektivitet. 
Revisjonsberetningen for 2015 er uten forbehold.  
Store lån med flytende rente.  
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Enebakk KU-23/16 
Overordnet revisjonsstrategi 2016 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00209-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 23/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Overordnet strategi 2016 Enebakk.pdf 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Vedlagt følger revisors revisjonsstrategi. Denne gjelder for revisjonsåret 2016 som går fra 
1.5.2016 – 30.4.2017. 
 
Kontrollutvalgets behandling av revisjonsstrategien er en del av kontrollutvalgets påse-
ansvar overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
I strategien redegjør revisor for ressursbruk, revisorteam, oppgaver i løpet av året og 
fokusområder. Det fremgår blant annet at revisor vil fokusere spesielt på følgende områder: 
 

• Pensjoner 
• Oppfølging av kommunens interne rutiner for kontroll og ajourhold av 

anleggsregisteret. 
• Oppfølging av selvkost-området, spesielt knyttet til VAR. 
• Avstemming av balanseposter, fortrinnsvis vedr. årsavslutningen.  
• Regnskapspresentasjon inklusive noter og årsberetning.  

 
 
Ås, 23. august 2016 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
Sekretær 
 
 
Vedlegg: Overordnet revisjonsstrategi 2016 
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Enebakk KU-24/16 
Revisjonens rapport per 30.04.2016 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00195-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 24/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon for revisjonsåret 2015 tas til orientering. 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalgene en plikt til å påse at 
regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for 
regnskapsrevisjon framgår av forskrift for revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Vedlagte revisjonsrapport pr. 30.4.16 for Enebakk kommune følger revisjonsåret 
2015 som gikk fra 1.5.15 til 30.4.16. 
 
Av rapporten fremgår det at medgått tid til regnskapsrevisjon utgjorde 746 timer mot 
budsjetterte 650 timer, og medgått tid til attestasjonsoppgaver utgjorde 135 timer mot 
budsjetterte 86 timer.  
 
I løpet av året har revisjonen blant annet hatt særlig fokus på interne rutiner på 
salgsområdet, pensjoner, rutiner for kontroll og ajourhold av anleggsregisteret, 
kommunens oppfølging av økonomireglement og finansreglement, avstemming av 
balanseposter og regnskapspresentasjon.  
 
 
Ås, 14.06.2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Enebakk KU-25/16 
Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold 
kommunerevisjon IKS 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00223-1 
Saksgang Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 25/16 05.09.2016 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423. 

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423. 

SAKSUTREDNING: 

Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) har sammen med Østfold kommunerevisjon IKS 
(ØKr) utarbeidet vedlagte redegjørelse datert 31.8.16 om en sammenslåing av de 
to selskapene. Redegjørelsen behandler: prosessen, mål, finansiering og videre 
framdriftsplan for det sammenslåtte selskapet:  

1. Selskapsavtale for det nye selskapet ble godkjent i representantskapsmøter i
Økr 30. mai og FDR 17. juni 2016. Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar
2017.

2. En sammenslåing vil gi
- Større revisjonsfaglig kompetanse og kapasitet.
- Mulighet til å være i forkant av utviklingen med erfaringsoverføring til

kommunene
- Et større fagmiljø vil gi mer attraktive arbeidsplasser.
- Mindre sårbar, både ift. Avgang og sykefravær og styrket leveringsevne
- En større revisjonsenhet vil framstå som enda mer uavhengig

kontrollinstans.
- Bedre utnyttelse av personalressurser vil over tid muliggjøre lavere

personalkostnader.
3. Pensjonsforpliktelser overfor de som har sluttet i selskapene gjøres opp før

den nye selskapsavtalen trer i kraft.  For FDRs kommuner vil dette være i
størrelsesorden 1,85 mill kr.

4. Det nye selskapet baserer overføringene fra kommunene på
selvkostprinsippet. Det legges fram et estimat for kostnadsutviklingen som
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baserer seg på FDRs styrebehandlede økonomiplan for 2016-19. Denne 
planen har en kostnadsøkning på 3% per år.  I tillegg kan det komme noen 
omstillingskostnader.  Det pekes også på noen synergieffekter i det korte 
tidsperspektivet.  

5. FDR forutsetter at det utarbeides en eieravtale som regulerer 
kostnadsfordelingen mellom kommunene. 

6. I henhold til framdriftsplanen skal alle de 11 kommunene behandle forslaget til 
selskapsavtale i høst. Det nye selskapet kan da etableres fra 1.1.2017. 

 
Forslaget til selskapsavtale for det nye selskapet «Østfold Follo Kommunerevisjon 
IKS» følger vedlagt redegjørelsen.  Vi har merket oss: 
§ 4 bestemmer at hovedkontoret er i Fredrikstad kommune.  
§ 5 Deltakerkommunene gjør innskudd i selskapet tilsvarende pensjonsforpliktelsene 
for passive medlemmer i KLP per 31.12.2016, fordelt etter deltaker andel i 
opprinnelige selskapsavtaler.  
§ 6 Netto driftskostnader det enkelte år fordeles på deltakerkommunene basert på 
budsjett vedtatt i representantskapet. Deltakerkommunene skal ha utført 
revisjonstjenester i forhold til kommunens andel av netto driftskostnader.  
 
Sekretariatets vurdering: 
 
I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 16, 1. er det kontrollutvalget som innstiller 
overfor kommunestyret om valg av revisor:   
 «Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.»  
Etter dette er det kontrollutvalget som innstiller om ny selskapsavtale for revisjonen 
skal vedtas. 
 
Etter sekretariatets vurdering gir redegjørelsen fra styringsgruppen en god 
begrunnelse for behovet for å slå sammen FDR med ØKr. Fusjonen vil trolig blant 
annet gi økt kompetanse og mindre sårbarhet i tjenesteleveransen til kommunene i 
en utvikling i offentlig sektor som preges av store endringer og økt press for 
kostnadsbevissthet.   
 
Redegjørelsen legger fram estimert kostnadsutvikling for det nye selskapet. Denne er 
i overenstemmelse med FDRs egen økonomiplan for de neste årene, med noe 
tillegg/fradrag for omstillingskostnader/synergier. Oppgjør for pensjonskostnadene for 
tidligere ansatte skal etter planen gjøres opp i høst.  Dette påfører kommunene en 
ekstra kostnad, men vill uansett komme om en i en annen tidshorisont.  
 
Forslaget til selskapsavtale bygger på kravene i lov om interkommunale selskaper.   
Det foreslås at hovedkontoret legges til Fredrikstad. Revisjonstjenester skal ytes i 
forhold til kommunens andel av netto driftskostnader. Vi forutsetter at dette sikrer at 
alle kommuner får minst en forvaltningsrevisjon per år, jf. lovens minimumskrav. 
Formålsparagrafen er endret, men vi antar dette ikke innebærer noen reelle endring i 
innholdet i forhold til dagens bestemmelse. 
 
Representantskapsmøtet i FDR har godkjent selskapsavtalen i sitt møte den 17. juni 
2016.  
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1 MÅLGRUPPEN FOR OG MÅLSETTINGEN MED SAKSDOKUMENTET 

Målgruppen er i første omgang kontrollutvalgene i FDRs eierkommuner. Etter 
behandling i kontrollutvalgene er målgruppen for dokumentet kommunestyrene i FDRs 
og Økrs eierkommuner.  Dokumentet beskriver derfor prosessen både i fra FDRs og Økrs 
ståsted.  
 
Målsettingen med dokumentet er 
 

 Å beskrive prosessen som har ledet frem til vedtakene i selskapenes 
representantskap som godkjente den fremlagte selskapsavtalen   

 Å gi et beslutningsgrunnlag til kontrollutvalgene og anmode om at en positiv 
innstilling fra kontrollutvalget følger saken til kommunestyret 

 
Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom styreledere og daglig ledere i de to 
selskapene.  
 

2 BESKRIVELSE AV PROSESSEN 

2.1 Bakgrunn  

De fleste bransjer, også i offentlig sektor, er inne i store endringer.  Slik er det også for 
kommunal revisjon og kommunale oppdragsgivere. Mindre revisjonsenheter ser 
fordeler av å være en del av større selskaper og bredere fagmiljøer. Nylig har flere 
kommunale revisjonsenheter etablert formelle samarbeidsavtaler, har slått seg 
sammen i større enheter eller er i slike prosesser.  Av hensyn til kommunene ønsker de 
kommunale revisjonsenhetene å være i forkant av utviklingen slik at  de også i årene 
som kommer kan  ivareta revisjonen  av kommunene på en profesjonell og trygg måte 
med leveranser av høy  og riktig kvalitet.  
 
Da FDR tok kontakt med Økr våren 2015 var Økr inne i en bredt forankret strategi-
prosess og fremtidige veivalg skulle gjøres. FDR hadde allerede vært i prosess i noe tid 
og ønsket et samarbeid med Økr. Et tredje selskap deltok i innledende samtaler, men 
valgte inntil videre å trekke seg fra prosessen.  
 

2.2 Status 

Intensjonsavtale om sammenslåing ble vedtatt i begge selskapers  representantskap i 
desember 2015.  Målsettingen var å være en enhet innen 1. januar 2017. 
 
Selskapsavtale for det sammenslåtte selskapet ble utarbeidet gjennom våren 2016 og 
ble godkjent i ekstraordinære representantskapsmøter i Økr 30. mai og FDR 17. juni 
2016. FDR forutsetter at det skal utarbeides en eieravtale som regulerer kostnads-
fordelingen mellom kommunene.  Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2017.  
 
Det sammenslåtte selskapet gir en videreføring av selskapenes tjenester, primært 
overfor kommuner med tilhørende oppdrag. 
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Forventede effekter av sammenslåingen fremkommer i dette dokumentet. 
 
Sammenslåingsaktiviteter av mer praktisk karakter er allerede påbegynt gjennom bli-
kjent-aktiviteter som kartlegging av arbeidsprosesser, faglig og metodisk, og sosiale 
aktiviteter.  Selskapenes medarbeidere trives godt sammen. 
 

2.3 Om selskapene 

2.3.1 Follo distriktsrevisjon IKS 

Selskapet er lokalisert i Ski og har 4 eierkommuner som representerer 78 746 
innbyggere. Selskapet har 6 revisorer inkludert revisjonssjefen som sammen ivaretar  
regnskaps- og forvaltningsrevisjon for eierkommunene. Selskapet reviderer også en 
rekke interkommunale selskaper, kirkesektoren i Follo og legater/stiftelser. I oktober 
2016 tiltrer ytterligere en  regnskapsrevisor.  
 
Regnskapsrevisorene i selskapet har bachelor eller mastergrad innen revisjon og 
økonomi/juss, og har lang arbeidserfaring blant annet fra kommunal revisjon. 
Forvaltningsrevisorene har utdannelse innen ledelse, strategi, økonomi, statsvitenskap, 
revisjon og samfunnsvitenskap.  De har mange års erfaring fra statlig og kommunal  
forvaltning og det private næringsliv, både på strategisk og på virksomhetsnivå, og fra  
kommunal revisjon. 
 
Selskapet har høy produktivitet og får gode tilbakemeldinger i forhold til kvalitet og 
leveranser. Selskapet jobber tett opp mot kommunenes kontrollutvalg og deres 
sekretariat. 
 
Leder har vært revisjonssjef i selskapet fra 2006.  Han er statsautorisert revisor med 
Høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole og siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI.  Han har mer enn 25 års revisjonserfaring både fra privat og 
offentlig sektor. Foruten å være oppdragsansvarlig forvaltnings- og regnskapsrevisor 
for deltakerkommunene i Follo, har leder også lang erfaring som foreleser innenfor 
revisjonsfaget.   

2.3.2 Østfold Kommunerevisjon IKS 

Selskapet er lokalisert i Fredrikstad og har 7 eierkommuner som representerer 191 100 
innbyggere. Selskapet reviderer også flere kommunale foretak, interkommunale 
selskap, kirkelig fellesråd, menigheter og legater. Selskapet har 12 revisorer, hvorav 7 
regnskapsrevisorer og 5 forvaltningsrevisorer. I tillegg har selskapet daglig leder og en 
sekretær. 
 
Regnskapsrevisorene har revisjonsfaglig utdannelse på bachelor og masternivå, og 
bred erfaring med kommunal revisjon og tilhørende oppdrag.  Forvaltningsrevisorene 
har utdannelse innen samfunnsvitenskapelige fag på bachelor- eller masternivå, og har 
opparbeidet seg en bred kompetanse innenfor kommunesektoren og forvaltningsfaglig 
metodearbeid. 
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I nært samarbeid med kontrollutvalgene, sekretariatet og de reviderte enhetene 
leverer selskapet regnskapsrevisjon, tilsyn med kommunenes internkontroll og 
forvaltningsrevisjon og undersøkelser.  
 
Fagmiljøene deltar aktivt i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), både som 
kvalitetskontrollør på regnskapsrevisjon, videreutvikling av kommune Norges 
metodeverk innen forvaltningsrevisjon og i utarbeidingen av NKRFs sjekklister for 
arbeidet med kommunesammenslåinger.  Forvaltningsrevisjonen leverer for det meste 
ordinære revisjoner, men har også levert både svært omfattende undersøkelser og på 
temaer som gir nybrottsarbeid. Økr er en etterspurt foredragsholder, både innen 
forvaltningsrevisjon og om samhandlingen med kontrollutvalgene og sekretariat. 
 
Det nære samarbeidet med kontrollutvalgene og sekretariatet gjør at vi kommuniserer 
godt i planlegging, og eventuelt i replanlegging, av leveranser. Økr er strukturert og  
tydelig på leveringsmuligheter og leverer som planlagt. 
 
Leder i Økr har bred toppledererfaring og kompetanse fra både privat og offentlig 
sektor.  I 2010 avsluttet hun graden Master of Management ved Handelshøyskolen BI 
blant annet med masterprogram i lederutvikling og i endringsledelse. Både fra privat 
og offentlig sektor har hun erfaring med uformelle og formaliserte samarbeid, 
fusjonsforhandlinger og gjennomføring. Hun deltar aktivt i revisjonsfaglige miljøer, i 
kontrollutvalgene og har regelmessig kontakt med kommunenes administrative 
ledelse. Utdrag av leders CV er vedlagt. 

2.3.3 Om fellesskapet 

Medarbeiderne i de to selskapene utfyller hverandres kompetanse.  
 
Selskapenes forvaltningsrevisjoner og undersøkelser er tilgjengelig på NKRFs sider: 
http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/  

 

2.4 Forankring  

Begge selskaper har arbeidet aktivt med prosessen og det har vært bred deltagelse fra 
ansatte, styrene og representantskapene.  Kommunenes representanter i politiske og 
administrative roller har gjennom orienteringer fulgt samtalene mellom selskapene.  
 
I Økr er det også avholdt eiermøter.  Samtlige eiere har deltatt aktivt i samtaler om 
hvordan selskapene best kan gjennomføre prosessen for å nå målsetningen, både 
tidsmessig og for å oppnå forventede kvalitets- og effektivitetsgevinster. 
 
FDR har løpende orientert sine kontrollutvalg, senest i møter før sommeren i 2016. To 
av kontrollutvalgene har etterspurt mer informasjon relatert til økonomien i 
sammenslåingen, se punkt 4 og 5 i dette dokument om pensjoner og finansiering. 
 

http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/
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Økrs kontrollutvalg ble før sommeren 2016 muntlig orientert om pågående prosesser 
og forventet videre fremdrift. 
 
Vi oppfatter at de involverte og orienterte støtter sammenslåing av selskapene.  
 

3 MÅLSETTING, SYNERGIER OG GEVINSTER I EN STØRRE REVISJONSENHET 

Den overordnede målsettingen er at det sammenslåtte selskapet i enda større grad skal 
bidra til å sikre ivaretagelse av innbyggernes interesser og at kommunenes midler 
utnyttes til beste for fellesskapet.  Selskapet skal bidra til å forsterke innbyggernes tillit 
til kommunenes forvaltning. 
 
Representantskapenes målsetting med sammenslåingen er å kunne ta ut synergier og 
gevinster innenfor områdene listet opp under. 

 

3.1 Kvalitetsforbedringer i leveransene 

3.1.1 Revisjonsfaglig kompetanse 

En større revisjonsenhet gir deltakerkommunene tilgang til mer omfattende 
kompetanse og kapasitet til de tjenestene revisjonen skal levere.  Revisjonen får også 
spisskompetanse på flere områder, både gjennom flere medarbeidere, intern 
kompetanseoverføring og ved at det gir større rom for å bygge opp fagkompetanse 
innenfor utvalgte områder. Økt kompetanse gir både en kvalitets- og effektivitets-
effekt.   

3.1.2 Tjenesteutvikling 

En større revisjonsenhet har bedre muligheter for å være i forkant av utviklingen, både 
i samfunnet og i revisjonsfagene. Ved å være i forkant med tjenesteutviklingen vil 
revisjonen også være i forkant med erfaring- og kompetanseoverføring til kommunene. 
Det kan gi en sterkt forebyggende effekt i forhold til flere revisjonsfaglige områder. 

3.1.3 Attraktiv arbeidsplass 

En større revisjonsenhet har et større fagmiljø.  Det skaper en mer attraktiv arbeids-
plass for medarbeidere som ønsker å være faglig i front og som har ønske om 
egenutvikling. En større enhet  er mer synlig i markedet og vil tiltrekke seg 
velkvalifiserte medarbeidere som ønsker å delta der den faglige utviklingen skjer. 
Velkvalifiserte medarbeidere kan igjen bidra til mer intern kompetanseoverføring. 

3.1.4 En mer robust organisasjon 

En større revisjonsenhet er mindre sårbar, både ift avgang og sykefravær. Mindre 
sårbarhet vil styrke både leveringsevnen og leveringssikkerheten.   Flere eier-
kommuner vil gi selskapet en mer robust eierstruktur og gjøre selskapet mindre 
avhengig av hver kommune. En større revisjonsenhet blir også mer fleksibel i bruken av 
ressursene og det vil gi større muligheter for å delta i anbudskonkurranser.  
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3.1.5 Uavhengighet 

Revisjonen er objektiv og uavhengig, men utad kan en større revisjonsenhet oppfattes 
som en enda mer uavhengig kontrollinstans. Uavhengighet er avgjørende for tilliten til 
revisjonens arbeid. 
 

3.2 Økonomien i et sammenslått selskap 

En større revisjonsenhet gir bedre utnyttelse av personalressurser og  vil over tid 
muliggjøre lavere personalkostnader. Kjøp av varer og tjenester, eksempelvis 
regnskaps- og revisjonstjenester og abonnementer, lisenser og kontingenter, som er 
kostnader på selskapsnivå kan allerede i 2017 gi en kostnadsreduksjon. 

 

4 PENSJONSFORPLIKTELSER I SELSKAPENE 

Selskapene deltar begge i KLPs pensjonsordning og har like pensjonsbetingelser. 
Eierkommunene i de to selskapene er ansvarlig for selskapenes fremtidige forpliktelser 
overfor medlemmene; dagens ansatte (aktive), pensjonister og de som har sluttet 
(passive).   
 
I vedlagte selskapsavtales §5, om innskuddsplikt og deltakerandel, fremkommer det at 
deltakerkommunene i de to selskapene gjør opp fremtidige forpliktelser på passive 
medlemmer i ordningene.  Det gjør de ved å betale inn sin andel av forpliktelsen til 
Økr/FDR før den nye selskapsavtalen trer i kraft 1.1.17. 
 
At eierkommunene betaler inn forpliktelsen på passive medlemmer med et 
engangsbeløp betyr at fremtidige avsetninger til pensjon reduseres og gjenspeiler seg i 
en lavere årlig fremtidige overføring fra kommunene til det sammenslåtte selskapet. Det 
sammenslåtte selskapet vil få en betydelig lavere pensjonskostnad. 
 
Økrs kommuner betaler inn 12,4 mnok iht beregninger fra KLP.   
 
FDRs kommuner betaler inn i størrelsesorden 1,85 mnok1.  Utover generell usikkerhet i 
KLPs fremskrivning er det i FDR konkrete saker som gjør at beløpet pt ikke kan fastsettes 
helt konkret.  Det gjelder usikkerhet knyttet til endelig fordeling mellom aktive og 
passive deltakere i pensjonsordningen pr 31.12.2016 som vil kunne påvirke beløpets 
størrelse. Selskapet har også en mindre usikkerhet knyttet til utredelsesbeløpet som to 
tidligere deltakerkommuner skal innbetale i 2016. 
 
Pensjonsforpliktelser gjeldende for aktive medlemmer i begge selskaper videreføres i sin 
helhet i det sammenslåtte selskapet. 
 
Hensynet til beregningen av pensjonsforpliktelser er en del av argumentasjonen for at 
uttredelse av selskapet er satt til årsskiftet. 

                                                      
1 I selskapsavtalen godkjent av representantskapene er beløpet angitt med kr 1.650.000 med fotnote som 
beskriver usikkerheten. 
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5 FINANSIERING AV SELSKAPET 

I henhold til selskapsavtalens §6 som omhandler finansiering er det representantskapet 
som fastsetter fordeling av kostnader det enkelte driftsår. Årsaken til dette er at det kan 
være  ønskelig med en gradvis tilnærming frem mot 2020 til at den enkelte kommune 
betaler for egne timer.  
 
I selskapsavtalens §9 nevnes gjennomføring av eiermøter. Representantskapet i FDR  
har godkjent selskapsavtalen under forutsetning av at fordeling av netto driftskostnader 
er regulert i eieravtale. Dette er da naturlig at fastsettes i et første eiermøte i det 
sammenslåtte selskapet.  
 
Begge selskapene har en god oppfølging av timer gjennom et standard tidregistrerings-
system. Selskapene har til enhver tid oversikt på medgåtte timer for hver medarbeider 
spesifisert på kommune, og underliggende regnskapsrevisjonshandlinger eller 
forvaltningsrevisjoner eller undersøkelser. Hver medarbeiders interntid, inkludert 
mellomledere, følges opp mot planlagt interntid. 
 
Med dagens avtaler kan  kommuner bli tilleggsfakturert iht avtale dersom det viser seg 
at tilleggsoppgaver blir  mer omfattende enn antatt og det trengs flere timer enn 
forhåndsfakturert. Kommunen vil bli varslet og fakturering skjer iht avtale.  
 
I FDR fordeles kostnadene per innbygger.  I Økr er det en delt modell der kjøp av varer 
og tjenester fordeles ift antall innbyggere og lønn og sosiale kostnader fordeles ift 
planlagt timeforbruk i den enkelte kommune. 
 

5.1 Kostnadsnivå i selskapet 

Både FDR og Økr baserer nivået på overføringen fra kommunene på 
selvkostprinsippet. Dette videreføres i det sammenslåtte selskapet.  Netto 
driftskostnader, dvs etter fradrag av «andre inntekter», vil bli fordelt på kommunene, 
se punkt 5.3. 
 
Selskapet har ikke som formål å gå med overskudd. 
 
I tabellen i dette punkt er det tatt  utgangspunkt i FDRs styrebehandlede økonomiplan 
2016-19 *).  For Økr er utgangspunktet utkast til ordinært budsjett for 2017 **), med 
en fremskrivning i samsvar med FDRs langtidsplan, ca 3% hvert år.  Driftsutgiftene for 
2017 viser at de to selskapene har rimelig lik kostnadsstruktur der ca. 85% er lønn og 
sosiale kostnader.   
 
Estimerte endringer i driftsutgifter fra 2017-2019 gir en økning på 5% og overføringer 
fra kommuner øker med 6%, før justering for effekt av lavere netto pensjonskostnader. 
 
Som det fremgår av tabellen viderefører begge selskaper nivået på andre inntekter og 
refusjoner.  I FDRs andre inntekter inngår interkommunale selskaper, fellesråd mv.  
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Økrs kommunale foretak, fellesråd mv. er inkludert i overføringer fra kommuner.  Økr 
har ikke forutsigbare refusjoner og budsjetterer derfor ikke med dette. 
 
Målsettingen med estimatet er blant annet å vise at det ikke planlegges med større, 
ordinære kostnadsøkninger. Som nevnt under punkt 3.2 Økonomien i et sammenslått 
selskap, så forventes det heller at personalkostnadsandelen i overføring fra kommuner 
reduseres. 
 

 
 
 
Alle kostnader og inntekter i estimatet er i 2016-kroner ut fra de forhold som er kjent 
per 1. halvår 2016.  Antall årsverk vil søkes tilpasset utviklingen i behovet i 
kommunene, enten dette øker eller avtar. Behovet kan endre seg med lokale forhold. 
Foreløpige beregninger viser at årsverkene som ligger til grunn for lønnskostnaden 
samsvarer med behovet i det sammenslåtte selskapet. Et mer detaljert ressursbehov 
vil fremkomme i arbeidet med å tilpasse felles metodeverk og etter hvert i 
vesentlighetsvurderinger.   
 

5.2 Omstillingskostnader og synergier 

Målsettingen med sammenslåingen er primært kvalitetsorientert og å oppnå 
økonomiske fordeler gjennom effektivitetsforbedringer som nevnt under punkt 3.1 
Kvalitetsforbedringer i leveransene.   
 
Både Økr og FDR har minimumsbudsjetter på «kjøp av varer og tjenester» og 
personalressursene er tilpasset kommunenes behov. Med drift på to steder, en 
forutsetning fra FDRs side, vil flere  kostnader videreføres. 
 
I en sammenslåingsprosess vil det komme omstillingskostnader.  
 
Kostnader relatert til ansatte vil eksempelvis være en harmonisering av betingelser og 
en økning i reisekostnader som følge av lokalisering på to steder. Avhengig av hvordan 
sammenslåingen gjennomføres kan det komme kostnader til  IT-tilpasninger, teknisk 
og programvaremessig, eventuell endring av profil (logo etc) og hjemmeside, og 
organisatoriske aktiviteter som bidrar til at medarbeiderne blir kjent raskest mulig slik 
at synergiene gjennom et sammenslått selskap kan tas ut.    
 

Estimat

I hele tusen kroner

Lønn og sosiale kostnader 5 955 83 % 11 748 86 % 17 704 85 % 18 233 85 % 18 780 85 % 6 %

Kjøp av varer og tjenester 1 200 17 % 1 985 14 % 3 185 15 % 3 185 15 % 3 185 15 % 0 %

Sum driftsutgifter 7 155 100 % 13 733 100 % 20 889 100 % 21 418 100 % 21 965 100 % 5 %

Inntekter fra andre 930 90 1 020 1 060 1 090 7 %

Refusjoner 600 600 617 631 5 %

Diverse/ netto finans 89 89 66 -17

Sum eksterne inntekter 1 619 90 1 709 1 743 1 704 0 %

Overføring fra kommuner 5 536 13 643 19 180 19 675 20 261 6 %

Endring 

2017-2019Samlet SamletSamlet

2017 2018 2019

FDR *) Økr **)
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Synergier i fellestjenester som nevnt under punkt 3.2  som følge av å være ett selskap, 
vil redusere kostnaden.  
 
Bruk av interntid i forkant av sammenslåingen og selve gjennomføring, er ikke tatt med 
i beregningen.  

  
Omstillingsaktiviteter som genererer eksterne kostnader skal behandles i styret før de 
iverksettes. Fra budsjett 2018 vil eventuelle omstillingskostnader fremkomme i det 
ordinære budsjettet som en egen post. Styret og ledelsen i det sammenslåtte selskapet 
vil arbeide for å holde kostnadsnivået så lavt som mulig.  

 

5.3 Kostnadsfordeling mellom eierkommuner  

FDR forutsetter at det utarbeides en eieravtale som regulerer kostnadsfordelingen 
mellom kommunene. 
 
Fordelingen mellom eierkommuner baserer seg på at estimater under dette punkt 
samsvarer med FDRs Økonomiplan 2016-2019.  Det innebærer at FDRs kostnader i sin 
helhet er fordelt ift antall innbyggere.  For Økr samsvarer grunnlaget med utkast til 
ordinært budsjett for 2017. Dette er fremskrevet for 2018 og 2019 tilsvarende FDRs 
endring. I Økr er kostnadsfordelingen delvis fordelt etter antall innbyggere og delvis iht 
timeforbruk.  
 
Beløpene er basert på de forhold som er kjent per 1. halvår 2016, og kan endres for 
eksempel ved endring av den enkelte kommunes ressursbehov i det sammenslåtte 
selskapet. Både FDRs og Økrs kommuner har gjennom år fått tildelt det samme antall 
timer til forvaltningsrevisjon basert på kommunens størrelse.  Kontrollutvalgene tar 
hensyn til dette når antall risikoområder prioriteres i den periodiske, overordnede 
risikoanalysen. For regnskapsrevisjon er timebehovet mer variabelt, men avhenger av 
kommunens størrelse og kommunens egen internkontroll.  
 
Ved en fremtidig endring i eierstruktur kan det bli flere eller færre kommuner å fordele 
kostnadene på, noe som også vil gi utslag selv om man søker å tilpasse bemanningen 
til endret behov. 
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Som følge av kommunenes innbetaling av en andel av fremtidige pensjonsforpliktelser, 
som beskrevet foran, så vil årlige pensjonskostnader redusere de årlige estimatene.  

 

5.4 Likviditeten i det nye selskapet 

Utover innbetaling av andel av fremtidige pensjonsforpliktelser er det ikke planlagt 
med innskudd fra kommunene.  Økr forskuddsfakturerer nå kommunene hvert kvartal 
iht budsjett, med forfall før kvartalet starter. FDR fakturerer eierkommunene to ganger 
årlig. En videreføring av forskuddsfakturering vil sikre likviditeten i selskapet. IKS-er, 
KF-er og andre oppdrag blir fakturert som i dag. For å redusere usikkerhet i likviditeten 
har Økr etablert en kassekredit. Den har ikke vært i bruk. 
 

6 VIDERE FREMDRIFTSPLAN 

6.1 Frem til selskapsavtalen trer i kraft  

Vi håper at vedtak i kontrollutvalgene for Follo-kommunene gjennomføres i september. 
Deretter blir saken fortløpende behandlet i de 11 kommunenes kommunestyrer.  
Kommunene er orientert om at denne saken kommer.  
 
Parallelt med behandling i kommunestyrene arbeider daglig ledere med formaliteter 
som skal til for at selskapet er etablert 1.1.2017.   
 
Kommunene betaler inn sine andeler av fremtidige pensjonsforpliktelser for passive 
medlemmer til Økr/ FDR. 
 
Av praktisk arbeid i de to organisasjonene er en bli-kjent-prosess mellom 
medarbeidere allerede startet.  Faglige samtaler blant annet om metode er påbegynt, 
likeså er det etablert en ansattegruppe som drøfter de praktiske arbeidsmåtene i en 
sammenslått organisasjon lokalisert på to steder.  Samtaler om organiseringen av det 
nye selskapet er også i gang. 

Estimat

I hele tusen kroner

Ski 2 130 2 202 2 268

Enebakk 769 793 817

Ås 1 323 1 321 1 361

Nesodden 1 314 1 365 1 406

Fredrikstad inkl Frevar 4 362 4 476 4 611

Sarpsborg 3 220 3 304 3 404

Moss inkl kommunale foretak 2 902 2 978 3 068

Rygge 1 157 1 187 1 223

Råde 855 877 904

Hvaler 908 932 960

Halden (langsiktige forpliktelser) 240 240 240

Overføringer fra eierkommuner 19 180 19 676 20 261

2018 20192017
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Vi avventer nå vedtak i Follo-kommunenes kontrollutvalg før vi intensiverer arbeidet 
med den praktiske gjennomføringen. 

 

6.2 Etter selskapsavtalen har trådt i kraft 

Umiddelbart etter 1.1.17 konstitueres representantskapet og styremedlemmer velges.  
 
Den praktiske organiseringen intensiveres med videre samtaler i ledelsen om 
organisasjonsstruktur, støttefunksjoner, felles administrative rutiner, IT-plattform og 
felles, elektroniske verktøy.   
 
Arbeidsgruppene for de faglige og metodiske prosessene fortsetter det påbegynte 
arbeidet, dog med tydelige målsetninger og tidsfrister. 
 
Forvaltningsrevisjon kan raskest komme i gang med en samhandling som gir kvalitets- 
og effektivitetseffekter. Regnskapsrevisjon går direkte inn i høysesong etter årsskiftet 
slik at deres metodiske samhandling intensiveres etter høysesong, dvs høsten 2017.  
 
Prosess for videre strategiske beslutninger i det sammenslåtte selskapet settes i gang.  
Spørsmål om hvordan vi ytterligere kan forsterke selskapets konkurranseposisjon vil 
være vesentlige temaer. Prosessen kan være en spore til fornyelse av selskapets visjon 
og et navn som gir assosiasjoner til et kompetanseselskap i vekst og utvikling.  
 
En vel forankret sammenslåing gir gode muligheter til å oppnå forventede effekter.  En 
sammensmelting av organisasjoner er tidkrevende, både i faktisk tidsforbruk og 
kalendertid.  Ulike kulturer, «slik gjør vi det hos oss»,  metodisk og administrativt, skal 
smelte sammen til en enhet. Erfaringsmessig vil arbeidet innledningsvis generere 
merarbeid og ekstra kostnader, før det flater ut og vi kan høste effekten av en større 
enhet, kvalitets- og effektivitetsforbedringer.  
 

7 VEDLEGG - I EGNE FILER 

7.1 Intensjonsavtale 

7.2 Selskapsavtale 

7.3 Vedtak i Økrs representantskap 

7.4 Vedtak i FDRs representantskap 

7.5 CV for leder av Økr 
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Selskapsavtale 

 

for 
 

Østfold Follo Kommunerevisjon IKS 
Organisasjonsnummer 987 952 423 

 
Denne avtalen erstatter Østfold Kommunerevisjons selskapsavtale, datert 30.11.2004 

 
 
 
 

 
§ 1. Foretaket 
 
Østfold Follo Kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel 
i Lov av 29.01.1999 nr 6 om interkommunale selskaper.   
 
§ 2. Deltakerne i selskapet  
 
Deltakere i selskapet er: 
 

 Enebakk kommune  

 Fredrikstad kommune 

 Halden kommune 

 Hvaler kommune 

 Moss Kommune 

 Nesodden kommune 

 Rygge kommune 

 Råde kommune 

 Sarpsborg kommune 

 Ski kommune 

 Ås kommune 
 
 
§ 3. Selskapets formål 
 
Selskapets formål er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold til gjeldende 
Kommunelov med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon, forvaltnings-
revisjon og selskapskontroll. 
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Selskapet utfører revisjonsoppdrag for kommunale og interkommunale selskaper hvor deltakerne er 
eiere og andre revisjonsoppdrag for deltakerne i samsvar med revisjonsstandardene eller etter 
avtale. 
 
Selskapet utfører revisjonsoppdrag for andre innenfor gjeldende lover og forskrifter, herunder 
revisjonsoppdrag utenfor deltakerkommunenes geografiske og ansvarsmessige område. 
 
Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning relatert til kommunal drift. 

 
 

§ 4. Hovedkontor  
 
Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad kommune. 
 
 
§ 5. Innskuddsplikt og deltakerandeler  
 
Deltakerkommunene gjør innskudd i selskapet med et beløp som tilsvarer påløpte pensjons-
forpliktelser for passive medlemmer i KLP per 31. desember 2016, fordelt etter deltakerandel i 
opprinnelige selskapsavtaler.   
 
Deltakerkommunene hefter ubegrenset med prosentandeler av selskapets samlede forpliktelser, 
beregnet i forhold til kommunens innbyggertall og er slik pr. 01.01.2016.  
 

1 
 
I de tilfeller der en fordeling skal gjøres ift deltakerandel skal innbyggerantallet pr. 01.01. i 
regnskapsåret legges til grunn. 
 
Nye deltakerkommuner godkjennes av kommunestyrene. Ved inn- eller uttreden av deltaker-
kommuner beregnes nye deltakerandeler.   

                                                 
1
Beløpet er beregnet av KLP med samme forutsetninger som for Østfold Kommunerevisjon, men er forbundet 

med noe mer usikkerhet fordi Follo Distriktsrevisjon har to kommuner som gikk ut av selskapet med virkning fra 

31.12.15. og  forpliktelsen er per i dag ikke ferdig behandlet. 

Deltaker-

andel 

Innskuddsplikt iht 

deltakerandel i 

selskapsavtale Økr 

fra 2004

Innskuddsplikt iht 

deltakerandel i 

selskapsavtale FDR 

fra 2012

Enebakk kommune 3,6 %

Fredrikstad Kommune 26,1 % 4 326 921

Halden Kommune 10,1 % 1 730 768

Hvaler Komme 1,5 % 247 253

Moss Kommune 10,6 % 1 730 768

Nesodden kommune 6,2 %

Rygge Kommune 5,1 % 865 384

Råde Kommune 2,4 % 370 879

Sarpsborg Kommune 18,1 % 3 090 658

Ski kommune 10,0 %

Ås kommune 6,3 %

100,0 % 12 362 631 1 650 000
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§ 6. Finansiering  
  
Selskapets budsjetterte netto driftskostnader det enkelte driftsår fordeles på deltakerkommunene 
basert på budsjett vedtatt i representantskapet.  
 
Deltakerkommunene skal ha utført revisjonstjenester i forhold til kommunens andel av netto 
driftskostnader.  
 
 
§ 7. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av ordførerne i deltagerkommunene, 
med varaordførerne som personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt for en periode på 4 år 
og følger kommunestyrets valgperiode.  
 
Representantskapet velger selv leder og nestleder og hver representant har én stemme.  
 
 
§ 8. Representantskapets møter  
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til representantskapsmøte 
skal skje skriftlig og minst fire uker før møtet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. 
 
Representantskapsmøtet skal behandle: 
 
1.  Årsberetning og årsregnskap 
2.  Valg til styret 
3.  Valg av revisor 
4.  Overordnede mål og retningslinjer for driften 
5.  Budsjettforutsetninger og -rammer 
6.  Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 
7.  Andre saker som er forberedt ved innkallingen 
 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av 
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 
 
Representantskapet selv kan vedta deltagelse i annet interkommunalt selskap innenfor sitt formål og 
ansvarsområde.  Et slikt vedtak krever enstemmighet.  Kjøp av aksjer i andre selskaper og inngåelse 
av langsiktige samarbeidsavtaler av strategisk art avgjøres også av representantskapet.  
 
Representantskapets leder kan på eget initiativ, eller dersom to styremedlemmer eller en av 
deltagerne ber om det, kalle inn til representantskapsmøte med kortere frist, minimum 2 uker, i de 
tilfeller dette er påtrengende nødvendig. 
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet. Alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. 
 
Representantskapsleder og nestleder er valgkomité til styret.  
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§ 9. Eiermøte 
 
Deltakerkommunene i Østfold Follo Kommunerevisjon IKS kalles ved behov inn til eiermøte.  
 
 
§ 10. Styret 
 
Styret består av inntil 5 medlemmer og 3 prioriterte varamedlemmer.  Styremedlemmer og vara i 
Østfold Follo Kommunerevisjon IKS velges av representantskapet og velges for to år. Styret sitter til 
nytt styre er valgt. 

 
Daglig leder har innstillings-, møte- og talerett i styremøter, om styret ikke for det enkelte tilfellet 
bestemmer noe annet.  
 
Hvert styremedlem har én stemme. 
 
Styremøter avholdes når lederen finner det påkrevd eller når minst en tredjedel av styrets 
medlemmer krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en 
saksliste utarbeidet av styrelederen. Innkallingen skal også sendes til deltakerkommunene. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant leder eller 
nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel mer enn en 
tredjedel av samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende. 
 
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapet formål, selskapsavtalen, selskapets 
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 
 
Styret ansetter daglig leder.  Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder i saker som ikke er 
av revisjonsfaglig art. 
 
En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når dette behandler saker som gjelder 
forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har ikke rett til å delta i 
behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

 
Styret godtgjøres etter retningslinjer og satser som gjelder for lignende/tilsvarende styre, råd og 
utvalg for folkevalgte i deltagerkommunene, med mindre representantskapet bestemmer annet. 
 
 
§ 11. Daglig leder 
 
Daglig leder ansettes av styret. 

 
Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
styret gir vedrørende driften av selskapet.  
 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig 
leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 
selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 
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Daglig leder har ansettelsesfullmakt innenfor budsjettrammene og instruksjonsmyndighet ovenfor 
øvrige ansatte i selskapet. 
 
Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har tale- og 
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne 
møte. 
 
 
§ 12. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om forhold av betydning for virksomheten, 
herunder økonomi- og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og 
så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til 
deltakerkommunene.  

 
§ 13. Representasjon og signatur  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder, eller til 
daglig leder sammen med ett styremedlem, retten til å tegne firmaet. Slik delegasjon må meldes til 
Foretaksregisteret.  
 
Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under daglig leders 
myndighet, jfr. § 11. 
 
 
§ 14. Lån og garantistillelse 
 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak i henhold til den til enhver tid 
gjeldende Kommunelovs bestemmelser, dog begrenset til kr 2,0 mill.  

Styret kan inngå inntil 5-årige leasingavtaler knyttet til kontor- og IT-utstyr innenfor en årlig 
økonomisk ramme på kr 0,5 mill. 

Styret kan inngå avtale om kassekreditt inntil kr 2,0 mill.  

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser.  
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§ 15. Arbeidsgiveransvar 
 
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.  
Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret.  

 
Østfold Follo Kommunerevisjon IKS skal være tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon og skal være 
medlem av kollektiv pensjonsordning. 
 
Styret fastsetter rammer og lønnsbetingelser for daglig leder. 

 

 
§ 16. Regnskap og revisjon 
 
Regnskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.   Styret og daglig leder avlegger 
regnskapet, som godkjennes av representantskapet.  Revisor velges av representantskapet. 
 

 
§ 17. Endringer i selskapsavtalen  
 
Endringer i selskapsavtalen skal gjøres i tråd med lov om interkommunale selskaper § 4, 2. ledd. 
 
 
§ 18. Uttreden  
 
Den enkelte deltaker kan med 12 måneders skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i 
selskapet og kreve seg utløst av dette, jfr Lov om interkommunale selskaper § 30. Uttreden kan kun 
skje pr 31.12. 
 
Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på 
uttredelsestidspunktet, jfr. § 5 i selskapsavtalen. 
 
Innskudd ved inntreden som deltakerkommune, gjelder pensjonsforpliktelser for passive medlemmer 
i KLPs pensjonsordning frem til 31.12.16 og løses ikke inn ved uttreden.  
 
 
§ 19. Oppløsning og avvikling 
 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Forslag til oppløsning av selskapet må 
vedtas enstemmig av representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 32. 

Ved oppløsning blir eiendeler og gjeld, herunder fremtidige pensjonsforpliktelser, å fordele mellom 
de deltagende kommuner etter den fordelingsnøkkel som følger av avtalens § 5.  
 
Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift, 
jfr. selskapsavtalens § 20, om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift. 
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§ 20. Voldgift  
 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av eiendeler og gjeld i forbindelse 
med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre 
medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.  

 
§ 21. Øvrige bestemmelser 
 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper om forhold som ikke 
er regulert i denne avtalen.  

 
§ 22. Ikrafttredelse 
 
Denne avtalen trer i kraft 1 januar 2017.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selskapsavtalen er godkjent av kommunestyrene i vedtak: 
 
Kommunestyret i   Kommunestyredato  Saksnummer 
 
Enebakk kommune  
Fredrikstad Kommune 
Halden Kommune 
Hvaler Komme 
Moss Kommune 
Nesodden kommune 
Rygge Kommune 
Råde Kommune 
Sarpsborg Kommune 
Ski kommune 
Ås kommune 
 
 
 



1 
 

  
 

 
Protokoll 

Representantskapsmøte 3/16 
 

Mandag 30 mai 2016 kl 08.00 – 08.15 
Fylkeshuset i Sarpsborg 

 
 
 

Representantskapsmedlem Eier Deltatt Varamedlem som deltok 
 
Sindre Martinsen-Evje (leder) 

 
Sarpsborg 

 
X 

 

Jon-Ivar Nygård  Fredrikstad Forfall Kari Agerup 

Tage Pettersen (nestleder)  Moss X  

Eivind Norman Borg Hvaler X  

Inger-Lise Skartlien Rygge Forfall Finn-Erik Blakstad 

René Rafshol  Råde  X Per telefon 

Thor Edquist Halden X  
 

  
Antall stemmeberettigede deltagere: 7 av 7 
Fra styret deltok:    Svein Tindlund, styreleder 
Fra administrasjonen deltok:       Laila Nagelhus, administrerende direktør 
Observatør fra Sarpsborg Kommune: Sigmund Vister, Kommunesjef for kommuneområdet samfunn 
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Saksliste 
 
Sak nr Beskrivelse 
 
15/16 

 
Godkjenne innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Det var ingen merknader verken til innkalling eller til dagsorden. 

 
16/16 

 
Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
Vedtak:  
Tage Pettersen og Thor Edquist ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
representantskapsleder Sindre Martinsen-Evje. 

 
17/16 

 
Godkjenne protokoll fra møte 26.04.16  
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte 26.04.16 ble godkjent og signert 

 
18/16 

 
Godkjenne selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS 
 
Vedtak:  
Selskapsavtale datert 23. mai 2016 ble enstemmig godkjent, og anbefalt lagt frem for 
behandling i deltakerkommunenes kommunestyrer. 

 
19/16 

 
Eventuelt 
Det var ingen saker til behandling under dette punkt. 

 
 
 
 
 

 
Rolvsøy, 30 mai 2016 

 
 

 
 

Tage Pettersen 

 
 

Thor Edquist 

 
 

Sindre Martinsen-Evje  
Leder for representantskapet 

 









 

Email: lainag@fredrikstad.kommune.no 
Tlf 91 73 20 69 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Utdannelse  

År Handelshøyskolen BI Grad 
2009 - 2010  Lederutvikling og Coaching  

 
Master of Management  

2005 – 2006 Strategisk Markedsføring 

2004 – 2005  Endringsledelse  

1987 - 1998 Økonomi, prosjektstyring,  
markedsføring mm 

Diplomøkonom,  
spesialisering i prosjektstyring 

 

Resymé på arbeidsgivere og stillinger 

Periode Arbeidsgiver Stilling 

2015 - Østfold Kommunerevisjon IKS Administrerende direktør 

2013 – 2015 Fagskolen Oslo Akershus Rektor 

2012 – 2013 Østfold Fagskole og Malakoff vgs Lektor 

2010 – 2012 
2005 – 2006 

MerEffekt AS Konsulent  

2006 – 2010                Farveglede AS  Administrerende direktør 

2000 – 2005 Byggmakker Huseby Sag Administrerende direktør 

1996 – 2000 
1989 - 1995 

Jøtul ASA, Fredrikstad   Økonomisjef   

1995 - 1996 Jøtul SA, Lyon - Frankrike   Administrerende direktør 

 

CV for 
Laila Nagelhus 

Erfaring 

 Ledelse av virksomheter i offentlig og privat sektor  

 Forretningsutvikling og omstillingsprosesser  

 Styrearbeid 

 Fagområder; Ledelse, kvalitetsarbeid, økonomi, 
elektroniske forretningssystemer (ERP), 
markedsføring og prosjektstyring 

 

 

 

mailto:lainag@fredrikstad.kommune.no
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Enebakk KU-26/16 
Budsjett kontroll og tilsyn 2017 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00207-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 26/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Enebakk kommunes utgifter for kontroll og tilsyn 2017 foreslås budsjettert til kr. 
1 090 000. 

 
2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017. 

 
 
 
 
Vedlegg: 
FIKS budsjett 2017.docx, Rammebudsjett 2017 UTKAST - ikke styrebehandlet.pdf, 
Møtegodtgjørelse politikere - pr 01.05.2016.pdf 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift om 
kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.  
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen”  
 
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og direkte 
utgifter til kontrollutvalget.  
 
Kostnader til Follo distriktsrevisjon - FDR 
FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen. Vedlagte 
budsjett fra FDR er et utkast som vedtas av styret 31.8.16. Eventuelle endringer vil bli 
forelagt kontrollutvalget. Budsjettet for FDR bygger på 6,55 årsverk, hvorav 2,75 årsverk er 
avsatt til forvaltningsrevisjon. Enebakk får én til to forvaltningsrevisjoner per år.  
Budsjetterte driftsutgifter for FDR beløper seg til kr. 6 876 000. Av inntektene er kr 5 536 000 
refusjoner fra eierkommunene. Kr 900 000 er honorarinntekter fra andre selskaper. 
Finansinntekter og bruk av disposisjonsfond balanserer budsjettet. Eierkommunenes bidrag 
fordeles i forhold til innbyggertall. Enebakk kommunes andel av utgiftene blir etter dette kr. 
764 000,-. Dette er en økning på 2,3 % i forhold til 2016. 
 
Kostnader til sekretariatet - FIKS  
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder 
saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Alle syv Follo-
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kommuner deltar i FIKS og sekretariatet har 1,6 årsverk. Sekretariatets driftsutgifter fordeles 
med et likt basistilskudd på hver kommune for 50% av driftskostnadene og de resterende 
50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for 
2017 til kr. 1 823 000,-. Enebakk kommunes andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen 
for 2017 blir etter dette kr. 202 000,-. Budsjettet har ikke økt fra 2016 og skyldes i hovedsak 
at styret omgjorde sin oppfølging av Follorådets forslag om å harmonisere styrehonorarene i 
de interkommunale selskapene i Follo.  
 
Kontrollutvalgets egne kostnader  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på kurs 
o.a. Vi baserer oss på at det i 2017 blir avholdt åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo. I henhold til Enebakk kommunes satser for godtgjøring, mottar 
utvalgets leder en godtgjøring tilsvarende 7% av ordførers godtgjøring (906 928) og utgjør kr. 
63 485 per år. De øvrige utvalgsmedlemmene mottar kr. 907 i godtgjøring per møte. I 
budsjettforslaget legger vi opp til en økning på 3% i 2017.  
 
Møtegodtgjøring 2017 
Utvalgets leder      65 400  
Utvalgets medlemmer (935 x 4 x 8)    29 900  
Godtgjøring til sammen iberegnet 3% økning  95 300  
 
Utvalget har vanligvis deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i februar. Denne 
konferansen er viktig for opplæring og impulser til kontrollutvalgene og vi foreslår at det 
settes av midler for at to medlemmer kan delta på konferansen i 2017 (6 500 x 2).  
 
Budsjettet innebærer en videreføring av abonnementet på Kommunerevisoren. 
 
 
Budsjettforslag utvalgets egne kostnader 2016: 
 
Godtgjørelse  95 300 
Arbeidsgiveravgift  13 500  
Abonnement Kommunerevisoren   2 000  
Kurs og opplæring  13 000  
  
Sum kr. (avrundet)  124 000 
 
Etter dette bør kr. 124 000 budsjetteres for utvalgets egne kostnader.  
 
Oppsummering  
Tallene for utvalgets egne kostnader er budsjettall 
 
 2014 2015 2016 2017 
Revisjon  682 000 678 000 747 000 764 000 
Sekretariat  182 000 189 000 201 000 202 000 
Kontrollutvalget  132 000 150 000 149 000 124 000 
SUM  996 000 1 017 000  1 017 000   1 090 000 
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Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av budsjettet for 2017. 
 
 
Ås, 29. august 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 
 
 
Vedlegg:    
1. FIKS budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. 
2. Revisjonssjefens forslag til budsjett for Follo distriktsrevisjon 2017 
3. Enebakk kommune – Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2016 
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 Saksutskrift 

Sak 15/16    BUDSJETT 2016  

Styret i FIKS – behandling 16.06.2016: 

Votering:   Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Styret i FIKS – vedtak 16.06.2016: 

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017: 
 
Lønnsutgifter    kr   1 366  000 
Godtgjørelse til styret  kr        40  000 
Øvrige driftsutgifter   kr       417 000 
Sum     kr    1 823 000 
Refusjon fra kommunene             kr    1 823 000 
Resultat                                        kr                   0 
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling 
(budsjettet for 2016 i parentes: 

3.  
   (2016)        2017 

Enebakk  (kr  201 000)            kr  202 000 
Frogn   (kr  234 000)   kr  234 000 
Nesodden  (kr  252 000)   kr  253 000 
Oppegård (kr  307 000)   kr  307 000 
Ski  (kr  328 000)   kr  330 000 
Vestby (kr  238 000)   kr  241 000 
Ås  (kr  253 000)   kr  256 000 
 

4. Styret slutter seg til forslaget til økonomisplan 2017 – 2020. 
 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 23. august 2016  
 
Jan T. Løkken/s./  
Kontrollsjef  
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Sekretariatets innstilling: 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017: 

 
Lønnsutgifter    kr   1 366  000 
Godtgjørelse til styret  kr        40  000 
Øvrige driftsutgifter   kr       417 000 
Sum     kr    1 823 000 
Refusjon fra kommunene             kr    1 823 000 
Resultat                                        kr                   0 
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling 
(budsjettet for 2016 i parentes: 

   (2016)        2017 
Enebakk  (kr  201 000)            kr  202 000 
Frogn   (kr  234 000)   kr  234 000 
Nesodden  (kr  252 000)   kr  253 000 
Oppegård (kr  307 000)   kr  307 000 
Ski  (kr  328 000)   kr  330 000 
Vestby (kr  238 000)   kr  241 000 
Ås  (kr  253 000)   kr  256 000 
 

3.  Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2017 – 2020. 
 
Vedlegg: 
Økonomiplan 2017 - 2020.doc, Forventningsbrev IKS 2017 inkl mal for 
økonomiplan.doc, budsjett 2017.xlsx 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2016-nivå.  Budsjettet for lønn økes i 
tråd med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i lønnen pr 1.7.16 med 2,7% for å 
dekke lønnsoppgjøret 2017.  Vi har justert lønnen pr 1.7.16 i tråd med forventet 
lønnsoppgjør med 1,5% på årsbasis.   Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende. 
Mens budsjettet for 2016 bygde på Follorådets anbefaling, baserer forsalg for 2017 
seg på dagens vedtekter, jf. annen sak til styret. Forslaget bygger på en møtesats på 
kr 1100,- pr. møte.  
 
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2016-priser. Vi er 
i ferd med å gå over til utsending av innkallinger til alle kontrollutvalg via e-post og 
dette vil redusere portoutgiftene radikalt. Fra april -16 opphørte leien av egen 
kopimaskin og skriver og vi deler maskin med personal- og økonomiavdelingen i 
kommunen. Også her forventer vi reduserte utgifter.  
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Denne posten er derfor vanskelig å budsjettere. Posten 
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kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. FIKS er en kunnskapsbasert 
bedrift og vi har erfaring for at denne posten er noe snau.  Basisen for 
husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 000 for 
2016. Dette blir basisåret for framtidige endringer.  
 
Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. 
 
Under posten Diverse utgifter foreslår vi at kr 15 000 avsettes ekstern hjelp til å ordne 
og sette på fjernarkiv dokumenter for 2012 og 2013. Dette er først og fremst 
innkallinger til kontrollutvalgsmøtene og styret i FIKS, samt brevkopier for noen år. 
Da vil vi ha fullført arkiveringen av alle årene fram til vi gikk over til elektronisk 
arkivering.  
 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av 
driftsbudsjettet fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I 
fordelingen for 2017 har vi lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 16 til grunn. 
 
Refusjonene fra kommunene holdes nesten uforandret fra 2016. 
 
Eventuelle ekstraordinære tiltak, som for eksempel utlysning av stilling ved 
sekretariatet, bør tas fra disposisjonsfondet.  
 
Ås, 08.06.2016  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  

1. Detaljert budsjett for 2017 
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 
3. Follorådets mal for forventningsbrev 2017  

 





Saksnr:  2012/89    Arkivkode:  082

GODTGJØRING FOLKEVALGTE

REGLEMENT - 2016

Vedtatt:  Enebakk Kommunestyre 19.10.2015 – sak 58/15

All godtgjøring i Enebakk kommune baserer seg på stortingsrepresentantenes godtgjøring og reguleres 
1. mai hvert år.

Reglementet behandles i valgåret for kommunestyrevalget, innen juli mnd. før valget. 

Møtegodtgjøring defineres som kompensasjon for medgått tid til møte og nødvendige forberedelser til 
møter i folkevalgte organer m.v. (uavhengig av møtets varighet) og kommer i tillegg til dekning av 
tapt arbeidsfortjeneste/refusjon for påførte utgifter som følge av møtedeltakelse og utføring av vervet 
som folkevalgt representant.  

Det utbetales ikke møtegodtgjøring ved møtefravær.  

I utvalg som ikke har fast møtesekretær, må den enkelte selv sørge for at skjema for møtegodtgjøring 
blir utfylt og sendt til kommunens fellestjenester.

Str i fht 
stortings-
repr. pr. 
år

Pr 1. mai 
2016

FASTE GODTGJØRINGER – ledere m.v.

1 ORDFØRER – månedlig utbetaling
Ordfører fungerer i hel/halv stilling etter ønske.
Feriepenger utbetales ikke.
Ved sykefravær utbetales 100% godtgjøring – refusjon fra NAV tilfaller 
kommunen.
Ordføreren får ikke møtegodtgjøring eller fast godtgjøring som leder av 

utvalg.

Ettergodtgjøring
Ved utløp av valgperioden gis folkevalgte som har godtgjøring i halv 
stilling eller mer, godgjøring 1,5 måned som en kompensasjon for ikke 
opparbeidet feriegodtgjøring.
Det kan utbetales ytterligere inntil 1,5 måneds godtgjøring dersom 
vedkommende ikke umiddelbart trer inn i ny stilling.

100% 906.928

2 VARAORDFØRER – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)
Feriepenger utbetales ikke.
Varaordfører tilstås ordførergodtgj. etter 1 mnd sykefravær av ordføreren

15% 136.039

3 MEDLEMMER I FORMANNSKAPET - månedlig utbetaling 2% 18.139

4 GRUPPE II - UTVALGSLEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)

KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole
HOS – Utvalg for helse og omsorg
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling
PBL - Prosjekt og byggekomiteen  
KONTROLLUTVALGET

7% 63.485

5 GRUPPE III - UTVALGSLEDERE II – utbetales 2 ganger pr. år (i valgåret 75% 

til avgått og 25% til påtroppende leder)

KLA – Klagenemnd
EMF – Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

2% 18.139

6 GRUPPELEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)
Gruppeledere for partier med representasjon i kommunestyret.

1% 9.069
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MØTEGODTGJØRINGER – utbetales 2 ganger pr år, etter frammøte 

7 GRUPPE I – pr møte

FSK – Formannskapet
KST – Kommunestyret

2 o/oo 1.814

8 GRUPPE II – pr møte

KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole
HOS – Utvalg for helse og omsorg
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling
ADU – Administrasjonsutvalget
PBL – Prosjekt- og byggekomiteen
KONTROLLUTVALGET
VST – Valgstyret
INTERKOMMUNALE SELSKAPER – etter satser i det 
interkommunale selskapet – hvis det ikke foreligger slike vedtatte satser, skal 
representanten selv sende skjema til IFT om frammøte – Enebakk kommunes 
satser i gruppe II gjelder.

1o/oo 907

9 GRUPPE III – pr møte

KLA – Klagenemnda
EMF - Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
SU – samarbeidsutvalgene (skole og barnehage)
AD-HOC, ARB.UTVALG eller lignende opprettet av FSK/KST

0,75o/oo 680

10 STEMMESTYRENE/VALGMEDARBEIDERE – pr. vakt
Leder
Valgmedarbeider

For ansatte i Enebakk kommune –
Utover ordinær arbeidstid gjelder vanlig overtidsbetaling.  
Ledere har ikke overtidsbetaling.

2,5o/oo

1,5o/oo

2.267
1.360

11 FRAMMØTE VED INHABILITET
Det gis vanlig godtgjøring ved frammøte saker i fm. inhabilitet.

ANNET

12 PENSJONSORDNING
Folkevalgt som mottar godtgjøring i halv stilling eller mer tilsluttes pensjonsordningen for folkevalgte.

13 TELEFONGODTGJØRING
Ordføreren får dekket innkjøp og bruk av mobiltelefon innenfor regler fastsatte av Finansdepartementet 
pr. 01.01.2014, og i samsvar med kommunen telefonregulativ med kr 366,. pr. mnd.

Varaordfører, ledere av KOS, HOS, TEK og Kontrollutvalget får dekket telefonutgifter etter skattefritt 
beløp i regelverket med kr 83,33 pr mnd.
Godtgjøring gis under forutsetning av at kommunen ikke dekker telefonutgifter i annet forhold.

14 SKYSSGODTGJØRING
Medlemmer av styrer, råd og utvalg utbetales skyssgodtgjørelse i hht Statens reiseregulativ og etter 
innsendt reiseregning.

15 AVISER
Kommunestyrets medlemmer gis gratis abonnement på «Kommunal Rapport».
Ordføreren får dekket abonnement på inntil 2 lokalaviser.
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16 OMSORGSANSVAR
Medlemmer av styrer, råd, utvalg som har omsorgsansvar for barn, syke, funksjons-hemmede eller 
eldre får dekket spesifiserte utgifter til omsorgsvikar i f.m. møtevirksomhet.

17 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
De folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt/stedfortreder i tillegg til møtegodtgjørelse.  Det 
organiseres etter legitimert tap og ulegitimert tap.

Legitimert tap
Tapt arbeidsfortjeneste til lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende gis med inntil kr 5.000,- ved 
dokumentert tap.

 Lønnsmottakere
Lønnsmottakere som krever dekning av tap i inntekt må legge fram attest fra arbeidsgiver om 
at vedkommende trekkes i lønn og beløpets størrelse.  Alternativt kan refusjon av lønn foretas 
overfor arbeidsgiver etter dokumentert lønnsutgift.  Det må fremsettes skriftlig krav.

 Selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende som kan dokumentere et tap i inntekt, kan få dekket tapt arbeids-
fortjeneste. «Framlegg av selvangivelsens tall for brutto næringsinntekt som dokumentasjon.  
Tapt arbeidsfortjeneste beregnes etter et årstimetall på 1950.»

 Hvis det oppstår tvil, avgjøres dette av ordfører.

Ulegitimert tap
Ulegitimert erstatning gis for dekning av tap i inntekter som av praktiske årsaker vanskelig lar seg 
dokumentere.

For å kunne fremme krav om ulegitimert erstatning må den folkevalgte enten:
 Har hatt faktisk tap i inntekt ved å ha forsømt sitt arbeid, studium og lignende på grunn av 

vervet som folkevalgt.
 Være hjemmeværende, student, eller pensjonist og har forsømt de daglige gjøremål pga 

utøvelsen av sitt politiske verv.
 Krav om erstatning fremmes skriftlig og erstatningen begrenses til tidsrommet den folkevalgte 

ivaretok sitt verv.  
 Det ytes erstatning for tap i inntekt på kr 1.500,- pr. møtedag.

 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales måneden etter at kravet framsettes.

18 INNKALLING/INVITASJON
Innkalling til møter utløser møtegodtgjørelse – invitasjon utløser ingen møtegodtgjøring.

19 Spørsmål i tilknytning til punkt 16 og 17 avgjøres av ordføreren

20 PERMISJONER/FRAVÆR
Ved beregnet fravær ut over 2 måneder forventes det at representantene søker permisjon.

 Ved innvilget permisjon utbetales ikke fast godtgjøring eller andre godtgjøringer til 
formannskapets medlemmer og utvalgsledere under permisjon.

 Nestledere/varamedlemmer som i permisjonstiden får opprykk tilkjennes fast 
godtgjøring som for faste medlemmer.

 Dersom formannskapets medlemmer og utvalgsledere møter i mindre enn 50% av 
avholdte møter i halvåret avkortes godtgjøringen forholdsmessig ved neste faste 
utbetaling.



Enebakk kontrollutvalg 05.09.2016  Side 13 av 14 
 

 
Enebakk KU-27/16 
Møteplan høsten 2016 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00204-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 27/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt høsten 2016. Alle dager fra kl.1830:  
 
Mandag 5. september  
Torsdag 27. oktober (Faglig forum) 
Onsdag 9. november  
Onsdag 7. desember 
 
 
 
         
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag for 2016 basert seg på åtte møter i løpet av året, 
hvorav ett i Faglig Forum for kontrollutvalgene i Follo.   
 
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avklart med utvalgets leder og avstemt med 
kommunestyrets møteplan.  
 
 
 
 
 
 
Ås, 14. juni 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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Enebakk KU-28/16 
Orienteringssaker 5. september 2016 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00161-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Enebakk kontrollutvalg 28/16 05.09.2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
VEDLEGG: 
 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. mai 2016 
2) Kopi av kommunestyrets vedtak sak 12/16 – Kontrollutvalgets årsrapport 2015 
3) Oppstartsbrev fra FDR til Enebakk kommune om Forvaltningsrevisjon «Mobbing i       
  skolen.» 
4)  1. tertialrapport 2016 
5)  Kopi av kommunestyrets vedtak sak 18/16 – Rådmannens sluttrapport tilsyn med  

arkivene. 
6)  Kopi av kommunestyrets vedtak sak 19/16 – Rådmannens oppfølging  

forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen.  
7)  Aktivitetsplanen per september 2016 
8)  Årshjul 
9) Kopi av brev til kommunestyret fra FIKS om sammenslåing. 

 
 
Ås, 29. august 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 
 
 
 



 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 12.05.2016 kl. 18:30 – 19:55  
Sted: Formannskapssalen - Enebakk rådhus  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Thorbjørn Nerland, Øivind Gundersen, Mads Gjevert Pettersen, Anne Marit Næss, 
Mona Lauritsen  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
Bujar Shala, økonomisjef 
Stian Grimsrud, regnskapssjef 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef  
Didrik Hjort, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 20.05.2016 
 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./ Øivind Gundersen/s./ 
Leder nestleder 
 
 
  

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/16 Enebakk kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 3 

16/16 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
byggesaksbehandlingen. 

4 

17/16 Rådmannens sluttrapport - tilsyn med arkivene i kommunen 4 

18/16 Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 5 

19/16 Orienteringssaker 12.5.2016 5 

Eventuelt 
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Enebakk KU-15/16 
Enebakk kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2015:  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra 
Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2016 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2015.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Enebakk kommune for 2015. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Økonomisjefen presenterte hovedpunktene fra årsregnskapet og årsberetningen og svarte 

på utvalgets spørsmål.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2015:  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra 
Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2016 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes 
årsregnskap for 2015.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Enebakk kommune for 2015. 
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Enebakk KU-16/16 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
byggesaksbehandlingen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Byggesaksbehandlingen til orientering. 

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Byggesaksbehandlingen til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-17/16 
Rådmannens sluttrapport - tilsyn med arkivene i kommunen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens sluttrapport om oppfølgingen av fylkesmannens pålegg i 

tilsynsrapporten om kommunens arkiver til orientering.  

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Brevet fra Statsarkivet av 12.4.2016 og rådmannens svarbrev av 4.5.2016 om oppfølgingen 
av arkivtilsynet ble delt ut i møtet og legges ved saken.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens sluttrapport om oppfølgingen av fylkesmannens pålegg i 

tilsynsrapporten om kommunens arkiver til orientering.  
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Enebakk KU-18/16 
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.  
 

Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
Utvalget hadde noen kommentarer og innspill som de ba revisjonen ta med seg i det videre 
arbeidet.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-19/16 
Orienteringssaker 12.5.2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 12.05.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 12.05.2016: 
Sakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 



ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg

Saksnr.: 2012/83 Arkivkode:  033 Saksbehandler: Lise Østnes

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:

12/16 Kommunestyret 09.05.2016

Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Dokumenter som er vedlagt: Årsrapport 2015
Kontrollutvalgets sak 7/15

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering

Saksprotokoll for  Kommunestyret - 09.05.2016 

Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering.

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Kontrollutvalgets årsrapport 2015 er behandlet i kontrollutvalget 05.04.2015.

Kontrollutvalget anbefaler at årsrapporten tas til orientering.

Bakgrunn

Kontrollutvalgets årsmelding 2014.

Saksopplysninger

Det vises til kontrollutvalgets behandling, samt årsmelding.



FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS   Org. nr. 874.644.412 Mva    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK ─ NESODDEN ─ SKI ─ ÅS 

 

 
Follo distriktsrevisjon 
Postadresse:  Postboks 3010, 1402 SKI Telefon: 64 87 87 60  E-mail: revisjonen@follodr.no 
Besøksadresse: Parkaksen 6, SKI Telefaks: 64 87 86 16  Web: www.follodr.no 
       Bankkonto: 1644.08.41566 
  
  

Enebakk kommune 
v/rådmannen 
                                                                 J.nr. 138/2016 Ski, 01.06.16 
 
Forvaltningsrevisjon – mobbing i skolen 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommune har i sak 3/16 vedtatt å gi Follo distriktsrevisjon IKS i oppdrag 
å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet mobbing i skolen. Prosjektplanen ble godkjent i 
utvalgets møte 05.04.2016  (sak 8/16). 
 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål for prosjektet: "Vurdere i hvilken grad gjeldende regler 
for Enebakk-skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø følges i praksis." 
 
Bestillingen inneholder tre problemstillinger: 
 

1. "Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedr. forebygging, 
avdekking og bekjemping av mobbing 

 
2. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og blir 

avvikene rettet opp? 
 

3. Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i mobbesaker." 
 
Vi ber om å få oppgitt en kontaktperson i kommunen. Vi vil ta kontakt med kontaktpersonen for å 
avtale et oppstartsmøte. Revisjonen ønsker å gjennomføre dette møtet ganske kort, der hovedfokus 
vil være: 

• En nærmere orientering om prosjektet. 
• Eventuelle innspill fra kontaktpersonen. 
• Avklare metode for datainnhenting. 
• Avtale fremdrift. 

 
Revisjonen ber om at kopier av de dokumenter som administrasjonen vektlegger for prosjektet, blir 
kopiert slik at disse kan overrekkes på oppstartsmøtet. 
 
Av hensyn til prosjektets framdrift ber vi om å få oppgitt kontaktperson innen 8.juni 2016, gjerne til 
e-postadressen nedenfor. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn Tore Nedregård, tlf 64 87 84 86. E-post: btn@follodr.no 
 
Med vennlig hilsen 
Follo distriktsrevisjon 

 
Bjørn Tore Nedregård 
Prosjektleder     Gjenpart: Kontrollutvalget i Enebakk kommune 
 
       

mailto:revisjonen@follodr.no
mailto:btn@follodr.no


ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg

Saksnr.: 2016/480 Arkivkode:  212 Saksbehandler: Silje Kathrine Olsen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:

Formannskapet
Kommunestyret

1. tertialrapport 2016

Dokumenter som er vedlagt:
 Avdelingsvise rapporter for 1. tertial
 Finansrapport for 1. tertial
 Prosjektoversikt

Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 Tertialrapporten tas til orientering

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Rapporten for 1. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 1/3-deler av året 

og inneholder prognoser for resten av året. 

Bakgrunn

I følge økonomireglementet skal økonomisjefen utarbeide en regnskapsrapport for hele 

kommunen til formannskapet og kommunestyret på å grunnlag av tertialrapportene 

avdelingene legger fram for utvalgene. Alle større avvik skal forklares og begrunnes. 

Saksfremlegget skal også inneholde prognose for kommunens årsresultat og om nødvendig 

forslag til innstrammingstiltak. Gjenstående investeringsmidler skal også oppgis og faren for 

overskridelse av prosjektbudsjetter vurderes. 

Kommunens finansreglement punkt 1.8. sier at rådmannen minst to ganger i året skal legge 
fram rapport for kommunestyret som viser status for finansforvaltningen. Rapporten legges 
fram som en del av tertialrapporten

Saksopplysninger

Oppsummert så følger avdelingene opp budsjett og regnskap på en god måte. Avvik blir tatt 

på alvor, og det blir gjort grundig arbeid med måneds- og tertialrapporteringene.

Så langt i år viser driftsområdet et mindreforbruk på 6,9 mill. kroner. Avviket skyldes i 

hovedsak periodisering. Dette betyr at kostnadene eller inntektene regnskapsførers et annet 



tidspunkt enn når de er budsjettert. Prognosen for driften, eks finansområdet, er estimert å 

være tilnærmet i balanse ved årets slutt. 

Innenfor finansområdet forventes det merinntekter ved årets slutt. Dette henger sammen med 

at kommunene har mottatt mer skatteinntekter enn budsjettert. 

Nedenfor beskrives kommunens økonomiske situasjon for 1. tertial. Først vil en 

oppsummering av avdelingenes tertialrapporter presenteres og deretter finansområdet. For 

mer detaljer se vedlegg.

SENTRALADMINISTRASJONEN (SA)

SA (tall i hele tusen) RSK 
30/4

BUD 
30/4

Avvik 
30/4

BUD 
2016

Prognose

Avdelingen samlet: 12 878 12 711 168 36 501 36 307

SA har pr 1. tertial et merforbruk på 0,16 mill. kroner. Merforbruket skyldes noe høyere 

driftskostnader enn budsjettert. Avdelingen som helhet forventer å være i balanse ved årets 

slutt.

Perspektivet for resten av året i avdelingen er å igangsette arbeidet for å sette dokumentasjon 

og personalinformasjon i flyt. Med dagens bemanning i SA vil det være kapasitetsmessig 

utfordrende å gjennomføre et slikt utviklingsprosjekt.

KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN (KOS)

KOS (tall i hele tusen) RSK 30/4 BUD 
30/4

Avvik 
30/4

BUD 
2016

Prognose

Avdelingen samlet: 111 716 115 384 -3 667 235 912 235 912

KOS har hittil i år et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet 

mottatt statlige overføringer til økt lærertetthet og tidlig innsats i skolene for hele 2016, og at 

refusjon for fremmedspråklig undervisning er mottatt tidligere enn periodisert budsjett. 

Avdelingen forventer et merforbruk på rundt 2 mill. kroner innenfor lønn på grunn av økt 

lærertetthet i småskoletrinnene og ved Enebakk ungdomsskole. Merforbruket dekkes av 

tilsvarende høyere driftsinntekter. Avdelingen som helhet forventer å være i balanse ved årets 

slutt.  

Ytre Enebakk skole skal etter planen flytte ut av nåværende bygninger og inn i midlertidige 

lokaler f.o.m. høsten 2016. Dette vil kunne medføre økte utgifter på enkelte områder, men vil 

delvis kunne dekkes av midler tilgjengelig i prosjektet. Før man har endelig oversikt over 

hvilke løsninger som blir valgt er det vanskelig å anslå eventuelle merkostnader

Alle skolene og barnehagene er forsiktige med vikarbruk. Det settes kun inn vikar i helt 
nødvendige situasjoner. Avdelingen må se på den samlede vikarressursen og 
refusjonsinntekten for å se på muligheten for å gjøre en omfordeling av ressursen mellom 
enhetene. 
KOS-avdelingen jobber med verbalvedtakene fra budsjettbehandlingen og det er satt en 

tidsplan for når oppfølgingen av vedtakene legges fram politisk. 



HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN (HOS)

HOS (tall i hele tusen) RSK 
30/4

BUD 
30/4

Avvik 
30/4

BUD 
2016

Prognose

Avdelingen samlet: 66 
265 

70 194 -3 929 167 448 168 436

HOS har hittil i år et mindreforbruk på 3,9 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak 
periodisering.  

Ved årets slutt er det forventet et merforbruk på netto lønn på ca. kr 1,2 mill. Dette 
merforbruket knytter seg til to hovedforhold, økt innleie av personell i hjemmesykepleien og 
økt innleie av personell i enhet sykehjem. Videre forventes det noe økte kostnader til 
institusjonsplasseringer og sakkyndige utredninger i barneverntjenesten. Det er også forventet 
en merinntekt på grunn av blant annet økte refusjoner innenfor ressurskrevende tjenester, samt 
etterbetaling til Enebakk på grunn av en tidligere års feil i fakturering. Ved årets slutt 
forventer avdelingen tilnærmet å være i balanse.

HOS-avdelingen har opplevde høyt aktivitetsnivå innenfor flere områder så lang i år, blant 
annet innenfor hjemmetjenesten, barneverntjenesten og skolehelsetjenesten. 

Samhandlingsreformen intensjoner og helseforetakets utskrivningspraksis innebærer at 
sykehuset i stadig større grad igangsetter behandling av pasienten, og at
kommunehelsetjenesten deretter får ansvar for å videreføre og sluttføre behandlingen. Sett i 
lys av reformens intensjoner er dette en ønsket utvikling for å dempe presset på 
spesialisthelsetjenesten, og for pasienten er det i mange tilfeller ønskelig å kunne sluttføre 
behandlingen i sitt hjem. Det foregår en løpende oppgaveoverføring fra spesialist til 
kommunehelsetjeneste. Rådmannen stiller seg bak reformens intensjoner og hovedmål. Det er 
imidlertid grunn til å understreke at for kommunehelsetjenesten innebærer 
oppgaveoverføringen mellom spesialist og kommunehelsetjeneste et stadig og betydelig større 
press på enhetens samlede ressurser. Både personellmessig, kompetansemessig og økonomisk

HOS-avdelingen jobber med verbalvedtakene fra budsjettbehandlingen og det er satt en 

tidsplan for når sakene legges fram politisk. 

AVDELING FOR TEKNIKK OG SAMFUNN (TES)

TES (tall i hele tusen) RSK 
30/4

BUD 
30/4

Avvik 
30/4

BUD 
2016

Prognose

Avdelingen samlet: 12 938 12 480 457 53 501 52 801

TES har hittil i år et merforbruk på 0,45 mill. kroner. Dette merforbruket skyldes blant annet 

merkostnad på strøminnkjøp og etterslep på overføringer av overføring av lønnskostnader til 

prosjektene. Ved årets slutt forventer avdelingen tilnærmet å være i balanse. 

TES opplever høy aktivitet på stabsenheten med mange reguleringsplaner og mange 
prosjekter under arbeid. Dette gir en utfordrende kapasitetssituasjon. Særlig prosjekt Ytre 
Enebakk Skole er sammensatt og ressurskrevende. Kapasitetssituasjonen medfører at noen 
prosjekter ikke er igangsatt ennå. EKT-enheten mangler enhetsleder noe som medfører 
kapasitetsmessig utfordringer. Særlig innenfor eiendomsforvaltning, avløp, kommunale 
gebyrer, oppfølging av ulovligheter og arbeid med utbyggingsavtaler er det restanser.



SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i kommunen økt noe sammenliknet med sykefraværet for hele 2015. Det er i 

hovedsak innenfor korttidsfraværet det har vært en økning. 

1.Tertial 2016 Hele 2015
Sykefravær

<16 dg. i %

Sykefravær

16 dg. < i %

Sykefravær

<16 dg. i %

Sykefravær

16 dg. < i %

4,4 % 5,1 % 3,2 % 5,7 %

Totalt 9,5 % Totalt 8,8 %

ÅRSVERK 

Antall årsverk i Enebakk kommune

31.12.2015 1. tertial

570,08 568,55

Antall årsverk har blitt redusert fra 31.12.2015 til 1. tertial. Reduksjonen skyldes en 

innsparing på 1 stilling på renholdsområdet og reduksjoner av assistentstilling ved Enebakk 

ungdomsskole. 

FINANSOMRÅDET

Rådmannen har utarbeidet en egen finansrapport som viser status for finansforvaltningen så 

langt i år. Finansrapporten tar for seg forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet 

for driftsformål, samt forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler. Finansrapporten ligger som vedlegg til saksframlegget. Oppsummert 

viser rapporten at finansforvaltningen er i tråd med finansreglementet.  Likviditeten til 

kommunen er pr. dags dato god. Dette betyr at vi anser kommunen å ha gode betalingsevne. 

Det er viktig å påpeke at likviditeten i kommunen er nært knyttet til fremdriftene av 

investeringsprosjektene.

Skatteinntekter og inntektsutjevning

Skatteinntektene kommunen har mottatt pr. 1. tertial avviker med ca. 4 mill. kroner i forhold 

til budsjett. Kommunen har så langt fått 1,5 % mer skatteinntekter enn hva som lå til grunn i 

vedtatt budsjettet for 2016. 

Inntektsutjevningen mottatt så langt i år er på rundt 0,9 mill. kroner og er 1,9 mill. kroner 

lavere enn budsjettert. Enebakk har så lang i år hatt en skatteinntekt pr innbygger som utgjør 

mer enn 90 % av landsgjennomsnittet. Dette medfører at kommunen får mindre i 

inntektsutjevning enn hva det er budsjettert med. Utviklingen i skatt og inntektsutjevning er 

vanskelig å anslå da den er avhengig av kommunens egne skatteinntekter sammenlignet med 

samlet skatteinngang for hele kommune-Norge. 



Enebakk kommune har mottatt prognose fra Kemneren i Follo som estimerer at Enebakk 

kommunes skatteinntekter vil bli ca. 7,5 mill. kroner høyere enn budsjettert ved årets slutt. I 

samme periode i fjor estimerte Kemneren ar skatteinntektene ville bli 6,3 lavere kroner enn 

budsjettert ved utgangen av 2015. Ved årets slutt viste imidlertid skatteinntektene en 

merinntekt på 1,96 mill. kroner. 

Rådmannen har valgt å ikke revidere driftsrammen som følge av merinntektene på 

finansområdet per 1. tertial. Det er fortsatt betydelig usikkerhet til utviklingen av 

finansområdet. Ny vurdering vil bli tatt ved 2. tertial.    

Rammetilskudd og skjønnstilskudd

Så langt i år har kommunen mottatt skjønnstilskudd og rammetilskudd som forventet.

Momskompensasjonsordningen

Momskompensasjonen mottatt på drift er tilnærmet lik budsjettet ved 1. tertial. Prognosen for 

årets slutt er at momskompensasjonen vil være lik budsjett.

INVESTERINGER

TES står for gjennomføringen av de fleste investeringsprosjektene i kommunen. Vedlagt 

ligger en prosjektoversikt over de fleste aktive prosjektene.

Vurderinger og begrunnelse

Rapporteringen for 1. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 1/3 deler av 

året og en oversikt over hvordan resultatet forventes å bli ved utgangen av året. Det er fortsatt 

knyttet usikkerhet til det endelige resultatet, spesielt i forhold til skatteinntektene og 

inntektsutjevningen.

Tabellene under oppsummeres avdelingenes driftsmessige resultat, samt årsprognosen for 

2016.  Prognosene for årets slutt viser at kommunen vil tilnærmet være i balanse. 



1. tertial 2016
Enebakk kommune RSK hittil BUD hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose

Avdeling:
1 - SA 12 878 12 711 168 36 501 36 307
2 - KOS 111 716 115 384 -3 667 235 912 235 912
3 - HOS 66 265 70 194 -3 929 167 448 168 436
4 - TES 12 938 12 480 457 53 501 52 801
5 - Kirken 1 809 1 809 0 5 427 5 427

Sum drift 205 606 212 578 -6 972 498 789 498 883

Tabellen viser avdelingenes driftsmessige resultat og avvik på finansområdet, samt årsprognose for 

2016 (tall i hele tusen). OBS - Drift: Negative tall "Mindreforbruk" - Positive Tall "Merforbruk

Prognosen for finansområdet på nåværende tidspunkt er balanse ved årets slutt. 

Med utgangspunkt i denne prognosen må Enebakk kommune fortsette å holde den stramme 

kursen og holde seg innenfor tildelte rammer. 

Enebakk kommune Avvik hittil Årsbudsjett Prognose

Sum Finans -2 129 -528 835 -530 235
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Bakgrunn
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status 

for finansforvaltningen. Rapporten legges fram som en del av tertialrapportene. 

I forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning pålegges det at det

rapporteres regelmessig til kommunestyret når det gjelder:

 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Markedskommentar fra kommunens gjelds- og finansforvaltere

Kommunens gjeldsforvalter, Bergen Capital Management (BCM), rapporterer at veksten i 

verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er stor, særlig 

i euroområdet og Kina. Finansmarkedsuroen som preget starten av året har likevel avtatt noe 

ved utløpet av april. 

Videre sier BCM at Norge går mot en usikker tid i møte blant annet på grunn av den seneste 

tids kraftige fall i olje- og råvareprisene, kombinert med økt frykt for en ytterligere svekkelse 

av den økonomiske veksten i Kina og andre fremvoksende økonomier. Virkningene på norsk 

økonomi av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis sterkere til 

syne, og vil påvirke og legge forutsetninger for norsk økonomi i tiden som kommer

Hovedstyret i Norges Bank vedtok på sitt møte 16. mars å redusere styringsrenten med 0,25 %-

enheter til 0,50 %. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere 

ned i løpet året. Anslagene i den siste rapporten fra Norges Bank tilsier en styringsrente som 

avtar til om lag ¼ prosent ved utgangen av 2016. Mot slutten av prognoseperioden i 2019 anslås 

styringsrenten å øke til nær ¾ prosent.

Det er et viktig poeng at de lave rentene egentlig bare avspeiler lave vekstmuligheter og lav 

forventet inflasjon i årene som kommer. Med andre ord indikerer de lave rentene at det både 

nasjonalt og globalt har en utfordrende økonomisk periode i vente. For Norge sin del kan 

svekket vekst og aktivitet føre til lavere lønnsvekst, lavere oljeinvesteringer, økt 

arbeidsledighet, med påfølgende fall i boligpriser dersom nedturen vedvarer. Momenter som 

vil gi utfordringer for kommuneøkonomien i tiden som kommer. Den største risikofaktoren for 

norsk økonomi er at også privatkonsumet svikter.

Sewedbank rapporterer at resultatene fra 1. kvartal har så langt vært ganske bra i Norge og 

Europa for øvrig, vel og merke når vi ser mot hva som var forventet. Sewedbank tror fremdeles 

inntjeningen vil bedres fremover, delvis som følge av fortsatt stigende oljepriser. Imidlertid 

representerer utviklingen en usikkerhetsfaktor.
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Status Enebakk kommune

Pr. 30. april 2016 er finansielle hovedtall som følger:

Ledig likviditet og andre korts. midler 220 363 000 kroner

Samlet lånegjeld 780 673 000 kroner

Rapporteringen for ledig likviditet og lånegjeld er videre behandlet hver for seg.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og gir en oversikt over 

forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål hittil i år.

31.12.2015 30.04.2016

Mill NOK % Mill NOK %

Innskudd hos hovedbankforb. 139,3 75 % 106,4 58 %

Disposisjonsfond driftsmidler 45,3 25 % 41,5 22 %

Samlet driftslikviditet 184,6 100 % 147,9 100 %

Aksjer

First aktiv rente 36,12 50 % 36,24 50 %

Holberg likviditet 34,93 48 % 35,24 49 %

Selskapsobligasjonsfond

Haltdalen sparebank 0,98 1 % 0,98 1 %
Samlet overskuddslikviditet 72,02 100 % 72,46 100 %

Samlet likviditet 256,60 220,36

Kommunen har ca. 147,9 mill. kroner i driftslikviditet og 74,02 mill. kroner i 

overskuddslikviditet. Totalt sett betyr dette at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 

30.04.2016 og vil kunne håndtere uforutsette kostnader uten problemer i kommende periode.

Som tabellen viser har disposisjonsfondet blitt redusert fra 31.12.2014 til 30.04.2015. Dette 

skyldes Frotuna-saken hvor det ble vedtatt at det skulle hentes 3,8 3,8 mill. kroner fra 

disposisjonsfondet.



3

Gjelds- og renteportefølje

Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og gir en oversikt over 

forvaltningen av kommunens langsiktige lånegjeld hittil i år.

31.12.2015 30.04.2016

Långivere
Antall 

lån
Lånegj. 
1000 kr

Antall 
lån

Lånegj. 
1000 kr

Rentebinding over 1 år (fastrente)

Kommunalbanken 1          112 000 3          398 000 

Rentebinding under 1 år (flytende rente)

Kommunalbanken 4          440 612 3          298 212 
Swedbank FS 1          143 600 0                     -   

Flytenderente p.t. vilkår

Husbanklån (formidlingslån)            73 481            84 461 

Sum lånegjeld          769 693          780 673 

SWAP

Nordea Markets (NIBOR) 1            50 000 1            50 000 

Sum SWAP            50 000            50 000 

Kommunen har kun tatt opp lån i Husbanken til videre formidling siden 31.12.2015. 

Kommunene har imidlertid refinansiert to lån som forfalt i løpet av 1. tertial. Et lån i Swedbank

FS ble refinansiert i KBN med en rente på 1,495%, samt et lån i KBN på 142,4 mill. kroner ble 

også refinansiert i samme bank. Renten dette lånet ble også 1,495 %. Total lånegjeld pr 30. april 

er 780,673 mill. kroner. 

De viktigste nøkkeltallene fra BCM er gjengitt i tabellen under. 

Nøkkeltall 30.04.2016 01.01.2016 Forklaring

Total lånegjeld
Kr. 
696 212 000

Kr. 
696 212 000

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. 
Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.

Rentebindingstid                              
(inkl. rentebytteavtaler med 
fremtidig oppstart dersom 
det finnes slike i 
porteføljen).

1,7 ÅR 0,79 ÅR

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån 
og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle 
kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). 
Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger 
har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt 
har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et 
kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som 
er basert på markedsverdier.

Vektet gjennomsnittsrente 1,60 % 1,62 %

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning 
mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og 
rentesikringsstrategi.

Kapitalbinding 12,80 ÅR 0,80 ÅR

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar 
før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til 
betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har 
porteføljen alt annet like.
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Tabellen viser at det har vært en liten nedgang gjennomsnittsrenten i løpet denne perioden med 

0,02 %-poeng. Videre har også rentibindingstiden økt fra 0,79 år til 1,7 år, samt 

kapitalbindingen. Dette er positivt da dette reduserer refinansieringsrisikoen til kommunen. 

I tabellen nedenfor er statusrapporten fra kommunens gjeldsforvalter BCM, gjengitt. Tabellen 

viser om BCM har forvalter lånene til Enebakk kommunen innenfor fastsatte krav i kommunens 

finansreglementet.

Krav i gjeldende reglement Status

Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) skal være maksimalt 3 år OK

Gjennomsnittlig løpetid for lånene bør være mer enn ett år OK

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering OK

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 50 % av den samlede gjeldsporteføljen OK

Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift OK

Fordeling av låneopptak på flere långivere OK

Stresstest

Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer. Testen er 

basert på samme type scenario som Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) anbefalte i sin tid. 

Stresstesten tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et potensielt tap i løpet 

av en 12 måneders periode. Testen tar utgangspunkt i utslaget et «rentesjokk» på 2 %-poeng 

vil ha på kommunen. Gjeld med fastreneavtale er gruppert i «gjeld med fast rente».

Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av endringer i rentekostnaden det første året. Tapet 

blir derfor kroner null. Gjeld med fast rente under ett år utgjør 49 % (38%+11%) av 

gjeldsporteføljen. Ved en renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre et tap på 4,7 mill. 

kroner. Økt rente vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, 

og dette vil gi kommunen en gevinst på 3,3 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-

poeng gi økte netto rentekostnader på om lag -3,3 mill. kroner. Dette gir en illustrasjon av 

renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 30.04.16.

Stresstest Enebakk kommune
Aktiva Balanse Balanse Endrings Dura Beregnet

% MNOK parameter
-

sjon tap

Rentebinding over 1 år (fastrente) 57 % 448 0

Rentebinding under 1 år (flytende rente) 32 % 248 2 % -5,0
Flytenderente p.t. vilkår 11 % 84 2 % -1,7
Total gjeld 100 % 781 -6,7
Innskudd hos hovedbankforb. 148 2 % 3,0
Pengemarked og obligasjonsfond 72 2 % 0,25 0,4

Ledig likviditet 220 3,3

Mulig tap vil utgjøre: -3,3
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Per dags dato har kommunen mye i bankinnskudd på grunn av låneopptaket. Etter hvert som 

midlene brukes til investeringer vil bankinnskuddet reduseres.  Kommunen vil dermed bli mer 

sårbar ved en renteøkning. 

Oppsummering

Gjeld og likvide midler har blitt forvaltet i henhold til finansreglementet. Kommunen har pr 
dags dato god likviditet.



Tertialrapport 1. tertial 2016 -

Helse og omsorgsavdelingen

HOS                              (tall i hele tusen) 

RSK 
hittil

Bud 
hittil

Avvik 
hittil Årsbudsjett Prognose 

Enhet: 
300 HOS-administrasjon og 

fellestjenester 
5 327 8 536 -3 209 19 780 19 465 

310 Helsetjenester barn/unge 2 715 2 919 -203 6 887 6 947 
320 Barneverntjenesten 6 669 7 151 -481 18 921 20 441 
341 Psykiatritjenesten 2 598 2 891 -293 7 496 7 491 
342 Re-/habiliteringstjenesten 2 426 2 524 -99 6 143 6 118 
350 NAV 5 606 5 987 -381 12 958 11 196 
360 Enebakk sykehjem 12 777 12 948 -170 34 600 34 476 
371 Hjemmetjenester 6 693 6 359 333 17 989 19 025 
372 Tilrettelagte tjenester 19 700 19 280 420 38 126 39 610 
380 Forpleining 1 754 1 600 154 4 548 4 788 

Avdelingen samlet: 66 265 70 194 -3 929 167 448 169 558

1. Status per 1. tertial:

HOS (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose

Brutto lønn 58 540 57 053 1 487 162 290 169 500

Refusjoner -2 285 -   -2 285 -   -6 000

Netto lønn 56 255 57 053 -798 162 290 163 500

Driftskostnader 18 696 20 182 -1 486 54 261 56 057

Driftsinntekter -8 686 -7 041 -1 645 -49 103 -51 121

Avdelingen samlet: 66 265 70 194 -3 929 167 448 168 436

2. Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Mindreforbruket på netto lønn knytter seg til følgende hovedårsaker:
- Reduserte kostnader til fosterhjem
- Mindre belasting på pensjon og arbeidsgiveravgift
- Lavere deltakelse i introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet
- Ikke budsjetterte sykepengerefusjoner
- Periodiseringsforhold

 Driftskostnader 

Mindreforbruket knytter seg til periodisering. Med dette menes at kostnadene bokføres 
på et annet tidspunkt enn budsjettert.



_____________________________________________________________________________

 Driftsinntekter 

Merinntektene knytter seg til periodisering. Med dette menes at inntektene bokføres på 
et annet tidspunkt enn det inntekten er budsjettert.

3. Prognose ved årets slutt

 Lønn og sosiale utgifter (netto)

Området prognoseres med et forventet merforbruk på netto lønn på kr 1,2 mill. 
Merforbruket knytter seg til to hovedforhold:

- økt innleie av personell i hjemmesykepleien. Enheten erfarer at det meldes ut flere 
pasienter med større og mer komplekse behandlingsforløp enn budsjettert 
bemanning er istand til å håndtere.

- økt innleie av personell i enhet sykehjem. Enheten har, forventer også i fortsettelsen, 
å måtte leie inn ekstra personell for å kunne håndtere pasienter med et bistandsbehov 
som overstiger hva grunnbemanningen i de ulike avdelingene er dimensjonert for.

Rådmannen gjør oppmerksom på at prognosen på netto lønns området er heftet med 
betydelig usikkerhet. Sektorens aktivitetsnivå styres i stor grad av forhold som 
kommunen selv vanskelig kan påvirke ensidig, og presset på de kommunale pleie og 
omsorgstjenestene er allerede i dag betydelig.

 Driftskostnader 
Området prognoseres med et forventet merforbruk på kr. 1,8 mill. Dette relaterer seg til 
følgende hovedforhold:

- 1 mill. økte kostnader til institusjonsplasseringer i barneverntjenesten
- 0,4 mill. økte kostnader sakkyndige utredninger i barneverntjenesten
- Oppgjørskostnader ifb avslutning av leasingperiode for hjemmetjenestens biler
- Kjøp av eksterne sykehjemsplasser i annen kommune
- Overliggerdøgn ved Ahus

Tiltak for å komme i budsjettmessig balanse:

- Det jobbes aktivt for å begrense bruken av private aktører i barneverntjenesten. 
Barneverntjenesten benytter noe færre private aktører i år enn i fjor og har isolert 
sett besparelse på dette hittil i år. 

- Det jobbes videre målrettet for å begrense bruken av institusjonsplasser i 
barnevernet. Per mars bodde fire ungdommer i institusjon. Per april bor tre 
ungdommer i institusjon. Planen er at en ungdom skal i fosterhjem til sommeren. De 
to siste ungdommene vil bli boende i institusjon hele 2016. Barneverntjenesten vil 
jobbe aktivt for å unngå flere institusjonsplasser. Enebakk kommune ligger allikevel
under landsgjennomsnittet i institusjonsplasserte barnevernsbarn, og rådmannen 
gjør oppmerksom på at barnevernfaglige vurderinger tilsier at det vil være meget 
vanskelig å komme lavere i kostnader på dette området.
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- Det vil stilles ytterligere strenge krav for å tildeles sykehjemsplass i annen kommune 
ved fullt belegg i egen kommune. Sykehjemsplass i annen kommune skal kun 
benyttes i de tilfeller hvor det vil være helse og sosialfaglig uforsvarlig å ikke tilby 
sykehjemsopphold.

- Stillinger vil vurderes å holdes vakante i de tilfeller hvor dette kan gjennomføres 
uten fare for liv og helse.

 Driftsinntekter 

Området prognoseres med en forventet merinntekt på kr 2 mill. og knytter seg til 
følgende hovedforhold:

- Økt refusjon særlig ressurskrevende tjenester (topp-finansieringsordningen)
- Etterbetaling fra øvrige Follo kommuner grunnet feil i tidligere års fakturering for 

Follo legevakt samarbeid

Rådmannen ønsker å gjøre særlig oppmerksom på følgende forhold: Prognosen
forutsetter en bosetting av 15 flyktninger i 2016. Enebakk kommune erfarer så langt
store utfordringer knyttet til at IMDI ikke klarer å levere bosettingsklare flyktninger. 
Rådmannen har ved flere anledninger kontaktet IMDI for å etterspørre fremdrift i 
arbeidet. Kommunen har fått informasjon om at sentral saksbehandlings kapasitet i 
IMDI har vært prioritert til å saksbehandle antatt grunnløse asylsøkere, og at dette har 
medført at øvrige grupper har måttet vente på å få sin asylsøknad behandlet. Imidlertid 
forventes dette å endres i løpet av våren. Rådmannen finner uansett grunn til å 
understreke at det, grunnet ovennevnte,  er betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange 
bosettinger kommunen vil kunne gjennomføre i 2016. Et redusert antall bosettinger vil 
kunne medføre betydelig inntektssvikt på dette området.

4. Aktivitet i forhold til plan

Hjemmetjenesten erfarer et høyt aktivitetsnivå i tjenesten. Det er mange tjenestemottakere med 
sammensatte behov og dette krever en god faglig bemanning. Med bakgrunn i 
samhandlingsreformen forventes det også et bredere kompetansefelt i tjenesten for å kunne 
håndtere alle de ulike prosedyrene hos tjenestemottakerne. Tjenesten erfarer utfordringer i å 
klare å møte dette tilstrekkelig. Prosjektet kompetansehevende tiltak i lindrende behandling og 
omsorg ved livets slutt har utarbeidet en «palliasjonsperm» man er stolt av. Denne permen har 
sykehjemmet, hjemmetjenesten og legekontoret et eksemplar av. Det er også i 2016 bevilget 
midler fra fylkesmannen for implementering av permen. Stillingen som kreftsykepleier 
fungerer svært godt og er en viktig støttespiller for både tjenestemottakere og kollegaer. 

Sykehjemmet er hittil i år fakturert for 64 kjøpte sykehjemsdøgn og 2 overliggerdøgn på Ahus. 
Enheten har hatt flere perioder med overbelegg i sykehjemmet med behov for økt bemanning. 
Sykehjemmet er også i år med i prosjekter i gjennom Pasientsikkerhetskampanjen, samt andre 
prosjekter støttet av Helsedirektoratet eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus, noe som er 
positivt for både beboere og ansatte.

Tjenester for funksjonshemmede har fokus på arbeid med å samkjøre prosedyrer og 
kvalitetssikring for tjenestestedene i enheten. Enheten jobber med tilpasning av turnus for å 
tilpasse seg gjeldende behov. Dette vil innebære reduksjon i bemanning neste periode. Enheten 
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har praksiselever fra helsefagarbeiderutdannelsen og vernepleierstudentet i praksis ved alle 
bokollektivene. Dette er et positiv tilskudd som man ønsker å benytte i tiden fremover også. 
Det er viktig at arbeidet med bygging av nytt bokollektiv har progresjon og realiseres. Fritt 
brukervalg ift BPA tjenester er innført og de som får vedtak om BPA kan velge mellom 13 
private leverandører i tillegg til Enebakk kommune.

Aktiviteten i barneverntjenesten er nå like høy som i 2015 da kommunen mottok rekordmange 
bekymringsmeldinger. Kompleksiteten i sakene synes foreløpig likevel å være noe mindre. 

Barneverntjenesten hadde lagt opp til 2014-nivå på kostnader til sakkyndige utredninger. 
Begrunnelsen for dette er at ved inngangen til året kjente vi ikke til behov for noen sakkyndige 
utredninger. Per i dag er det behov for sakkyndig utredning i fem familier. De sakkyndige skal 
starte i mars, april og mai. Barneverntjenesten: Som nevnt over er aktiviteten fortsatt høy i 
barneverntjenesten. I 2015 mottok vi 22% flere bekymringsmeldinger enn de to årene før. Hittil 
i år har barneverntjenesten mottatt bekymringsmeldinger over tilsvarende antallet i 2015. Med 
utsikter til tilsvarende aktivitetsnivå som i fjor vil det vil bli svært krevende å greie å holde 
kostnadene nede. Det vil også bli krevende å klare arbeidsbyrden med dagens bemanning.

Helsestasjon barn og unge har stort fokus på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. 

Tjenesten avventer ny statlig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten som blir 
ferdigstilt i 2016. Det antas at det vil komme flere arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet, bl.a flere 
vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Tjenesten prioriterer å gi tilbud om hjemmebesøk 
innen 10 dager til alle familier med nyfødte, behovet for tidlig og tett oppfølging øker i takt 
med at antall liggedøgn på barsel reduseres. Det er satt i gang arbeid med å sertifisere 
helsestasjonen som ammekyndig helsestasjon som kommer til å bidra til at det etableres en 
helhetlig tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barselavdelingen og helsestasjonen.
Helsestasjonen har startet arbeid mot vold i nære relasjoner. Helsesøster tar opp temaet om 
familievold på hjemmebesøk og 6 uker kontroll og følger opp dette ved senere konsultasjoner.

Nav kontoret har særlig fokus på arbeidet rundt bosetting og integrering av flyktninger. Som 
tidligere nevnt erfarer kommunen store utfordringer med å få bosettingsklare flyktninger. Det 
forventes allikevel at dette vil «løsne» ila sommeren / høsten og at kommunen når det antall 
bosettinger kommunestyret har vedtatt. Rådmannen vil følge situasjonen tett og rapportere 
fortløpende status og utvikling. 

Skolehelsetjenesten og rus/psykiatri opplever stor pågang av ungdom som viser symptomer på 
psykiske vansker. 

Forpleining: Enheten jobber fortsatt med omlegging av systemet for matmerking. Det er et 
tidkrevende arbeid som skal ferdigstilles innen desember 2016. Alle resepter skal nærings 
beregnes. I tillegg fortsetter arbeidet med å tilpasse Ignagard kafeteria etter ønsker og behov. 
Det har vært en klar økning i salgsinntekter som et direkte resultat av bedret tilbud. 

5. Målstyring

Helse og omsorgsavdelingen har som målsetting å rapportere i forhold til målstyring ved 2. 
eller 3.tertial 2016.
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6. Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015
Kommunestyrets verbalvedtak Oppfølging Tidsplan
Vedtak 19 A: I forbindelse med 
fjerning av budsjett til ferievikarer bes 
det om en tilbakemelding til HOS-
utvalget der man redegjør for i hvilken 
grad dette har medført at ansatte ikke 
har fått ferie til ønsket tidspunkt, og 
hvordan man har løst dette.

Det gis en orientering på første 
HOS-utvalgsmøte etter 
sommerferien

September 
2016

Vedtak 19 B: Rådmannen bes 
utarbeide en Folkehelseplan, og 
vurdere om denne bør gå inn som en 
kommunedelplan. Overordnet mål for 
planen må være bedret folkehelse og 
vedret oversikt. Folkehelseplanen skal 
legge fram forslag til strategier og 
tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer. Jfr. 
folkehelselovens paragraf 6 om mål og
planlegging. 

Folkehelseplanen inngår som en del 
av arbeidet med den kommunale 
planstrategien. Planen er en 
strategisk overordnet og ikke 
fagspesifikk langtidsplan som skal 
ivareta og belyse alle deler av 
samfunnsutviklingen i kommunen. 
Rådmannen vil, før arbeidet 
iverksettes, nærmere vurdere 
hvordan et slikt arbeid kan 
organiseres og hvor det skal 
forankres for å sikre dette 
perspektivet.

November 
2016

Vedtak 19 C: Rådmannen bes om å 
legge frem en sak om alternativ turnus 
på sykehjemmene og i samråd med de 
ansatte og tillitsvalgte, med sikte på å 
redusere sykefravær, vikarbruk og 
ufrivillig deltid.

Arbeidet vil organiseres i en 
partssammensatt arbeidsgruppe 
hvor ledere, ansatte og tillitsvalgte 
inngår. Arbeidet søker å avklare 
fordeler og ulemper med alternative 
turnusformer, og se disse opp mot 
dagens ordning. Man vil særlig 
vurdere hvorvidt sykefravær, 
vikarbruk og ufrivillig deltid kan 
reduseres gjennom alternative 
arbeidstidsordninger.

September 
2016

Vedtak 19 D: Rådmannen bes legge 
frem en sak om hvor kommunal del av 
NAV bør reorganiseres med tanke på 
oppgaver og innhold for å sikre best 
mulig innhold i den enkelte tjeneste, 
herunder flyktningetjenesten og 
økonomisk rådgivning.

Prosessen vil søke å involvere store 
deler av personalgruppen som 
jobber på NAV. I tillegg vil også 
andre kommunale instanser måtte 
involveres.

Oktober 
2016

7. Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk 31.12.2015 1. tertial
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Antall årsverk 209,11 209,11

Herav vakanser

Sykefravær på avdelingsnivå:

Sykefravær 31.12.2015 1. tertial

<16 dg. i % 3,5 % 4,2%

16 dg. < i % 7,9% 6,6%

Avdelingen erfarer et noe redusert sykefravær i 1 tertial sammenlignet med fjoråret. Det er en 
mindre dreining i strukturen i fraværet med et noe mindre langtidsfravær og et noe høyere 
korttidsfravær. Enebakk kommune har gode rutiner for sykefraværarbeidet. Den enkelte enhet 
jobber målbevisst og aktivt ihht disse for å forebygge og redusere fraværet.

Perspektiver for resten av året

Samhandlingsreformen intensjoner og helseforetakets utskrivningspraksis innebærer at 
sykehuset i stadig større grad igangsetter behandling av pasienten, og at 
kommunehelsetjenesten deretter får ansvar for å videreføre og sluttføre behandlingen. 

Sett i lys av reformens intensjoner er dette en ønsket utvikling for å dempe presset på 
spesialisthelsetjenesten, og for pasienten er det i mange tilfeller ønskelig å kunne sluttføre 
behandlingen i sitt hjem. Det foregår en løpende oppgaveoverføring fra spesialist til 
kommunehelsetjeneste. Eksempelvis er intravenøs antibiotikabehandling av barn og 
blodtransfusjoner oppgaver som inntil nylig måtte utføres på sykehus. Dette gjøres nå i 
kommunehelsetjenesten i svært mange kommuner. 

Rådmannen stiller seg bak reformens intensjoner og hovedmål. Det er imidlertid grunn til å 
understreke at for kommunehelsetjenesten innebærer oppgaveoverføringen mellom spesialist 
og kommunehelsetjeneste et stadig og betydelig større press på enhetens samlede ressurser. 
Både personellmessig, kompetansemessig og økonomisk. 

Det er erkjennelse at forholdet mellom yrkesaktive og eldre mennesker de neste 15 årene vil 
endre seg dramatisk.

Tilgang på kompetent og tilstrekkelig arbeidskraft er en utfordring helse og omsorgstjenesten i 
Enebakk kommune erfarer hver dag. Kampen om den kvalifiserte arbeidstaker vil spisse seg 
ytterligere til i årene som kommer. Enebakk kommune må fremstå som en attraktiv, spennende 
og fremtidsrettet arbeidsgiver for å kunne konkurrere om arbeidskraften. 

Flere av kommunens kritisk viktige tjenesteenheter erfarer i dag en betydelig utfordring og 
problemer med å rekruttere fagpersoner til de mindre stillingsbrøkene. Særlig gjelder dette 
helgestillinger.

Det vil allikevel og uansett ikke være nok tilgjengelig arbeidskraft til å utføre tjenestene dersom 
man bare viderefører dagens modeller for pleie og omsorgstjenestene. Det vil derfor være 
viktig at man i løpet av 2016 klarer å identifisere konkrete tiltak, strategier og områder for ulike 
velferdsteknologiske implementeringer. Arbeidet må gis tilstrekkelig prioritet både økonomisk 
og planmessig.

Det ble i 2015 gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor demensomsorgen i Enebakk 
kommune. Rapporten tegnet et bilde av en i alt det vesentligste velfungerende demenstjeneste 
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i kommunen. Rapporten pekte på to områder hvor kommune burde ha spesielt fokus; tidlig 
diagnostisering og fremtidig behov for nye omsorgsboliger. Kommunalavdelingen har allerede 
påstartet arbeidet med å gå gjennom hvordan dette kan forbedres.

Kommunalavdelingen har påstartet en prosess med å gjennomgå avdelingens samlede planverk. 
Et sentralt spørsmål som vil belyses i dette arbeidet er hvordan kommunen bør planlegge for 
den forventede økning i antall eldre og pleietrengende mennesker. Det er allerede i dag på det 
rene at behovet for flere sykehjem og omsorgsplasser er tilstede. Rådmannen vil komme 
nærmere tilbake med konkrete forslag til hvordan denne kapasitetsutøkningen kan 
gjennomføres.

Oppgaveoverføring fra stat til kommune knytter seg ikke bare til helse og pleietjenester. Det 
foreligger pr d.d et høringsnotat til behandling som foreslår betydelige oppgaveoverføringer fra 
statlig til kommunal barneverntjeneste. Rådmannen finner i den anledning grunn til å 
understreke at Enebakk kommune på mange områder innenfor dette feltet er positiv til forslaget 
om å la kommunene overta flere av disse oppgavene. Hvorvidt det lar seg gjøre innenfor dagens 
eksisterende modell er av større usikkerhet. Flere av forslagene har som en underliggende 
premiss at kommunene finner felles plattformer for samarbeid. Når resultatet av lovarbeidet 
foreligger, vil rådmannen komme tilbake med en nærmere anbefaling og beskrivelse av hvordan 
Enebakk kommune bør tilnærme seg dette for et best mulig resultat for målgruppen.
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ENEBAKK KOMMUNE 



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

411101 4110-Oljeavskiller og 
minirenseanlegg

716 624 716 624 0 Søknad om utslippstillatelse ifm 
rehabilitering av avløpsanlegg er under 
utarbeidelse. 

411203 4100 - Økt sikring Heier 393 971 410 594 -16 623 Kan avsluttes. 

411204 4100 - Vognskjul Heier 391 607 400 000 -8 394 Kan avsluttes. 

411507 4100 - Strøvogn 143 750 0 143 750 Budsjettjusteres og avsluttes. 

411602 4100 - Småttabekken, 
overvannstiltak

406 211 250 000 156 211 Det er lagt ned ny og bedre dimensjonert 
kulvert. Bekken er rensket opp på begge 
sidene. Prosjektet kan avsluttes. 

451504 4510 - Asfaltering P-
arealer

330 408 1 885 654 -1 555 247 Arbeid pågår med planlagt ferdigstillelse i 
september. 

451506 4510 - Brøyteplog 250 000 250 000 0 Innkjøp er foretatt innenfor rammen. 

451601 4510 - Ny lastebil 260 2 700 000 -2 699 740 Anbud,tildeling og kontrakt er gjennomført 
innefor rammen. Prosjektet forventes 
avsluttet når ny bil er levert antatt Sept/Okt 
2016.

451604 4510 - Dieseltank 0 240 000 -240 000 Anbud og tildeling er gjennomført innenfor 
rammen. Levering er forventet i August 
2016.

451607 4510 - Sulerudveien 1 585 0 1 585 Prosjektet er under prosjektering av sweco. 
Forventet ferdigstilt prosjektering i August 
2016.

301503 3063 - Ombygging 
kontorer Ignagard

58 270 250 000 -191 731 Arbeid på prosjektet er startet. Forventet 
ferdigstilt juni 2016.

502 4520- Brannsikkerhet 12 647 460 14 597 041 -1 949 581 Arbeid pågår. Blir utført arbeider her årlig.

221502 2242 - Påkostning 
kjøkken Kirkebygden 
bhg.

157 042 200 000 -42 958 Arbeidet er ferdigstilt april 2016.

451412 4520 -
Radonforebyggende 
tiltak

117 188 117 188 0 Arbeidet er utført, avventer faktura. 

221501 2243 - Påkostning 
kjøkken Flateby bhg.

58 841 200 000 -141 159 Arbeidet ferdigstilles mai 2016

221404 2240 - Utebod Flateby og 
Kirkebygda bhg.

0 150 000 -150 000 Blir utført sensommer 2016. Disse bodene 
skulle vært satt opp i 2015, men måtte 
skyves til 2016 pga kapasitet.

451508 4510 - Gressklipper Heier 227 037 200 000 27 037 Innkjøp er foretatt. Overforbruk belastes 
drift og blir korrigert når det er aktuelt med 
innbytte.  

451413 4520 - Oppgradering 
uteareal Flateby bhg.

390 319 390 319 0 Kan avsluttes

451403 4520 - Bruktbil 149 900 150 000 -100 Kan avsluttes.

451405 4520 - Ventilasjonsanlegg 
EUS

1 232 000 1 232 000 0 Kan avsluttes. 

451411 4520 - Utbedring 
skoleplass Mjær U-skole

29 324 29 324 0 Kan avsluttes. 

451507 4520 - Snekkerbil 400 000 400 000 0 Kan avsluttes. 

451603 4520 - Radonmåling 
utleieleiligheter

0 150 000 -150 000 Måling er utført. Avsluttes etter mottak av 
faktura. 

221506 2231 - Avtrekkssystem 
Mjær ungdomsskole

187 563 100 000 87 563 Prosjekt er ferdig. Sluttregnskap kommer 
juni 2016

221509 2224 - Ny rømningsvei 
Stranden skole

87 200 000 -199 913 Prosjekt er ferdigstilt. Kan avsluttes.

451101 4520 - Låssystem 
herredshuset

878 584 878 584 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. 

451202 4520 - Anleggsmaskiner 
Driftsenheten

1 869 264 1 870 000 -737 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. 



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

451605 4520 - Beredskapstiltak 41 120 1 250 000 -1 208 880 Prosjektet er under arbeid.
Anbud og tildeling på kontainere er 
gjennomført. Øvrig matriell er i 
anbudsprosess. Prosjektet forventes 
gjennomført innenfor bevilget ramme.

451205 4520 - Oppgradering 
fasader kommunale bygg

637 955 1 500 000 -862 045 Pågående arbeider. 

451301 4520 - EPC -
Energibesparende tiltak -
kommunale anlegg

38 510 616 49 288 113 -10 777 497 Pågående arbeider. Prosjektet er forventet 
avsluttes sommeren 2016. 

451414 4520 - Oppgradering tak 
kaldganger Ignatun

564 313 564 313 0 Utført, kan avsluttes. 

221508 2241 - Solavskjerming 
Ytre Enebakk bhg.

0 60 000 -60 000 Planlagt i juni. 

451302 4520 - Bygge på Heier 
veistasjon

998 268 1 000 000 -1 732 Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. 

451303 4520 - Uteareal rådhus 887 335 887 335 0 Avsluttes i 2016. 

451401 4520 - Livssynsnøytralt 
seremonirom 
herredsstyresal

496 250 480 000 16 250 Prosjektet er ferdig og sluttregnskap er 
levert. 

451402 4520 - Nytt gulv i 
Flatebyhallen

412 589 500 000 -87 411 Prosjektet forventes avsluttet sommer 
2016. 

451404 4520 - Feieaggregat 128 075 150 000 -21 925 Innkjøp er utført, prosjektet kan avsluttes. 

451406 4520 - Utbedring 
uteareal skoler

352 243 352 243 0 Kan avsluttes. 

451407 4520 - Utvidelse 
uteområde Kirkebygden 
bhg.

227 011 227 011 0 Kan avsluttes. 

451509 4520 - Kopås boliger 1 808 177 1 500 000 308 177 Avsluttes juni 2016. 

451510 4520 - Oppgradering 
ledningsnett Kopås 
boliger

106 338 106 338 0 Utført, kan avsluttes. 

2102 2220 - Forsterket 
skoletilbud nærskoler

499 662 2 000 000 -1 500 338 Ikke aktivitet i perioden. 

2702 2221-
Utvidelse/rehabilitering 
YES

7 282 982 8 225 863 -942 881 Ikke aktivitet i perioden. 

451606 4520 - Etablere ny 
boenhet forprosjekt

0 100 000 -100 000

455 4520- Utbedringer og 
oppgraderinger - kun 
budsjett

4 048 570 10 172 147 -6 123 577 Kun budsjettpost, arbeid pågår fortløpende. 

1701 1120-Utleieboliger 8 280 281 19 051 801 -10 771 520 Ikke aktivitet i perioden grunnet 
sykefravær.

221202 2223 - Skoleplass Hauglia 297 928 176 660 121 268 Avsluttes

411206 4100 - P-plass Stranden 
Skole

4 268 182 3 800 000 468 182 Avsluttes

451408 4523 - Ekebergveien 48 19 313 0 19 313 Ikke aktivitet i perioden

451409 4523 - Oterveien 5 9 813 0 9 813 Ikke aktivitet i perioden

451505 4520 - Kjøp av andel -
Heier veistasjon

0 250 000 -250 000 Ikke aktivitet i perioden

6401 4100-
Trafikksikkerhetstiltak , 
Hauglia

15 533 872 13 544 322 1 989 550 Ikke aktivitet i perioden

411207 4110 -
Sentralrenseanlegg

66 284 525 61 000 445 5 284 080 Anlegget er ferdigstilt, det pågår 
inntrimming av anlegget med korrigerende 
tiltak. 



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

411303 4110 - Fornying 
ledningsnett

16 597 882 17 503 955 -906 073 Det skal gjennomføres strømperenovering 
på ledningsnett på Flateby, samt punkttiltak 
(kumutbedringer). 

411304 4110 - Krona-Barbøl 1 830 993 1 830 994 0 Se 4706. 

411307 4110 - Off. avløpsnett 
Østbyveien

4 264 674 4 000 000 264 674 Arbeid pågår, sluttføres i løpet av august. 
Det gjenstår å fakturere vannverket for noe 
av prosjektet. Overvannssituasjonen i 
området har gitt merkostnader. Det kan 
derfor bli aktuelt å fremme forslag om 
tilleggsbevilgning. 

411308 4110 - Utvidelse Flateby 
renseanlegg

2 706 724 21 870 299 -19 163 575 Tiltaket er utsatt til 2017 pga 
kapasitetsutfordringer på enheten. Tiltaket 
haster ikke siden anlegget har tilstrekkelig 
kapasitet inntil de planlagte utbyggingene 
på Flateby kommer godt i gang. 

411401 4110 - Holt -
Tømmerbråten

2 102 567 2 076 597 25 970 Se 4706. 

411402 4110 - Krokeng-Krona 4 352 057 4 352 057 0 Se 4706. 

411403 4110 - Tømmerbråten-
Kopås

19 090 854 15 356 489 3 734 365 Se 4706. 

411407 4110 - Oppgradering 
pumpestasjoner

1 524 187 1 524 187 0 Det planlegges fornying av 5 
pumpestasjoner. 

411411 4110 - Utløpsledning 
landdel SRA E2

4 115 717 3 041 068 1 074 649 Se 4706. 

411412 4110 - Utløpsledning 
sjødel SRA E4

14 948 494 14 948 494 0 Se 4706. 

411413 4110 - Nye PST T1PST 4 422 688 4 422 688 0 Se 4706. 

411414 4110 - Renovering PST 
T2REN

4 334 789 4 334 789 0 Se 4706. 

411501 4110 - E5.1 Mjær - Ytre 
RA

7 109 135 7 040 155 68 980 Se 4706. 

411503 4110 - Mølla - Shell 2 970 025 1 978 967 991 058 Prosjektet utføres i samarbeid med 
vannverket. Resten av traséen igangsettes 
etter sommerferien (nordvestover fra 
frørenseriet). 

411505 4110 - Overvannstiltak -
avløpsrelatert

43 602 1 000 000 -956 398 Ikke aktivitet i perioden

411506 4110 - Nye avløpsanlegg 
for å ivareta utbygging

0 907 625 -907 625 Ikke igangsatt

411601 4100 - Klimatilpasning -
plan for 
overvannshåndtering

430 627 1 000 000 -569 374 Aquapartner er engasjert for å kartlegge 
overvannsproblematikken i kommunen. 
Swecos beregninger og plan for 
Småttabekken er under avslutning.  

411603 4100 - Dam ved Vestby 
bru

0 500 000 -500 000 Ikke igangsatt

411604 4100 - Utjevningsbasseng 
YE RA

899 180 0 899 180 Arbeid pågår, sluttføres i juni

4706 4110- Avløpsløsning Ytre 
Enebakk

20 525 971 24 790 440 -4 264 469 Overføringsledningen og utsløpsledningen 
er ferdigstilt. 

4806 4110- Håndtering av 
fremmedvann

4 927 649 4 927 649 0 Ikke aktivitet i perioden. Se 411303. 

6402 4110-Tiltak hovedplan 
avløp

92 375 92 424 -49 Ikke aktivitet i perioden. 

451501 4523 - Planlagt salg av 
Solli

43 797 0 43 797 Eiendommen klargjøres for salg. 

4901 4000 - Reguleringsplan 
Gran NY2

1 171 220 1 119 993 51 227 Eiendommen er ferdig regulert. Prosjektet 
kan avsluttes. 



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

421302 4523 - Salg av Kjensli 
boligområde

149 375 2 000 000 -1 850 625 Avventer utbyggingsavtale på Høgåsen før 
salg. 

451410 4523 - Næringstomt NY2 
Enebakk

53 751 0 53 751 Salg gjennom megler kan iverksettes. 

403 4100-
Trafikksikkerhetstiltak

2 566 353 5 801 117 -3 234 764 Kommunen har fått tilsagn om tilskudd til 
tiltak 

411102 4100- Tiltak hovedplan 
vei (13/569)

13 929 515 29 295 911 -15 366 396 Første del av Brevigveien er under 
oppgradering og forventes ferdigstilt i løpet 
av juni 2016. Andre dele av prosjektet er 
forventet ferdig prosjektert av Sweco innen 
september 2016 og kan påbegynnes etter 
dette. Øvrige tiltak forberedes 
(Hammerenveien). 

411302 4100 - Gang-/sykkelvei 
Krona-Holt

1 901 152 3 000 000 -1 098 848 Denne skal bygges i regi av Akershus 
Fylkeskommune og er satt opp i 
samferdselsplanen for 2018. 

411605 4100 - Gang-/sykkelvei 
Pikengbekken

0 1 500 000 -1 500 000 Tiltak forberedes. 

411606 4100 - Øyerenveien 4 031 0 4 031 Tiltak forberedes. 

4909 4100- Gangvei Skøyen -
Stranden skole

34 417 371 34 334 032 83 339 Prosjektet er overtatt av SVV. Kan avsluttes. 

411415 4100 - Stabilisering av 
skråning ved 
Øyerenveien

1 176 229 4 500 000 -3 323 771 Oppstart i månedsskifte, ferdigstillelse 1. 
oktober. Minikonkuranse blant 
rammeavtaleleverandørene er foretatt. 
Kontraktsåpning 11. mai. 

411607 4100 - Brevigsveien 425 746 0 425 746 Inngår i 411102 - hovedplan vei

411608 4100 - Hammerenveien 18 003 0 18 003 Inngår i 411102 - hovedplan vei

411306 4140 - Flerbruksplan for 
kommuneskogen

0 500 000 -500 000 Flerbruksplanen er ferdig. Resterede midler 
skal benyttes til oppgradering av veier i 
kommuneskogen. Det er påbegynt 
oppgradering av veier i 2015. Midlene var i 
utgangspunkt ment til oppgradering av 
veier i kommuneskogen. Prosjektet kan 
avsluttes. Midlene er trukket inn og skal 
benyttes til skogsbilveier.

441401 4411 - Gangbro Igna 256 193 150 000 106 193 Broen bygges i 2016. Merforbruket dekkes 
av øvrige ubrukte fondsmidler. 

441402 4411 - Opparbeidelse av 
tilleggsareal Vikstranda

37 595 150 000 -112 405 Prosjektet ble sluttført mai 2016. I balanse. 

6403 4411- Delplan 
Friluftsliv,nærmiljø, 
idrett

380 403 1 587 796 -1 207 393 I 2016 skal det arbeides med ridestier på 
Flateby samt stier i Ekebergdalen. Det er 
uklart hva som påløpet av utgifter i 2016 
men det antas ca 200 000,-.

401401 4000 - Digitalisering av 
arkiver TES

0 1 300 000 -1 300 000 Digitalisering av arkiver er en omfattende 
prosess. T.o.m 1. tertial 2016 er ressursene 
satt inn på forberedelser/planlegging og 
rydding av arkiver. F.o.m 2. tertial 2016, når 
ny flerbruksmaskin er på plass og installert 
av Øyeren IKT, vil digitaliseringen av ferdig 
ryddede mapper starte. Status er nå at 
omlag 20-30 % av arkivet er ferdig ryddet 
og klart til scanning. Forventede utgifter på 
prosjektet i 2016 er 769 388,-. Gjenstående 
midler til overføring 2017 blir da 530 612,-. 
Med dagens bemanning er anslaget at 
prosjketet er sluttført 31.12.2017. Det har 
påløpt lønnskostnader i prosjektet, men 
disse er ikke belastet prosjektet ennå. 



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

421201 4200 - Grunnlagskart 
Ortofoto Follo

168 098 768 000 -599 902 I 2016 gjennomføres skråfotografering av 
hele Enebakk. Forventet kostnad for dette 
er ca 300 000,-.

421401 4200 - Kart - ny avtale 129 011 106 000 23 011 Anskaffelse er gjennomført, prosjektet kan 
avsluttes. 

421402 4200 - Ny teodolitt 
(Robotic)

255 000 264 000 -9 000 Anskaffelse er gjennomført, prosjektet kan 
avsluttes. 

441601 4410 - Digitalisering 0 250 000 -250 000 Digitalisering av arkiver på landbruk er 
foreløpig tatt over driftsbudsjettet. 
Arbeidet med digitalisering av 
landbruksarkiver vurderes sammenslått 
med digitalisering av arkiver på TES slik at 
midlene vil sees i sammenheng med 
prosjekt "Digitalisering av arkiver TES". 

451503 4521 - Ny gulvmaskin 89 090 130 000 -40 910 Innkjøp er foretatt. Kan avsluttes. 

451602 4521 - Renholdsmaskin 
Flatebyhallen

0 130 000 -130 000 Maskin vil snarlig bli innkjøpt. 

225 2221 - Ny skole Ytre 
Enebakk

16 299 348 46 122 063 -29 822 715 Fremdriften er som planlagt. 16.mars 2016 
ble inngått kontrakt med Betonmast 
Østfold AS for samspillsavtale om ny skole i 
Ytre Enebakk – YES.
Samspillsavtalen omfatter blant annet 
utarbeidelse av forprosjekt, inkl. tidsplan og 
fastsettelse av målpris i Fase 1, mm. 
Betonmast jobber for å levere målpris for 
midlertidig skole. Prosjektet er innenfor 
budsjett.

2901 2232-EU Rehab 
idrettsbygg

57 430 325 58 379 000 -948 675 24.feb 2016 ble etterspurt:
-fremdriftsplan for gjennomføring av tiltak 
for akustikken i hallen
-fremdriftsplan for gjennomføringen av 1 
årsbefaring.
Gjenstående arbeid er i gang ifølge OB Wiik. 
Prosjektet er innenfor budsjett.

301504 3063 - Sprinkling av 
Ignagard

0 500 000 -500 000 Prosjektet er ikke igangsatt. 

211204 2130 - Flytting av 
hjulmakerverksted

175 913 1 104 000 -928 087 Det vil bli lagt frem sak med vurdering av 
ulike alternativer. 

301102 3010 - Familiens Hus -
ombygging

17 815 848 18 999 958 -1 184 110 Ikke aktivitet i perioden. 

451502 4520 - Familiens Hus 
påkostning

54 542 1 000 000 -945 458 Ikke aktivitet i perioden. 

6300 3001- Nye boliger PU, 
prosjektering

3 298 402 33 310 395 -30 011 993 Konkurransen ble avlyst i april 2016. 
Konkurransegrunnlaget vil bli revidert. 



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

431201 4300 - Brannstasjon Ytre 
Enebakk

6 571 610 45 500 000 -38 928 390 HAB Construction AS er kontrahert som 
generalentreprenør. Prosjektet er under 
utførelse/bygging. Det arbeides med 
grunnarbeider, fundamentering og 
betongkonstruksjoner. Råbygg av 
prefabrikkerte stål og betongelementer 
monteres sommer 2016. 
Igangsettingstillatelse er gitt. Fremdriften i 
prosjektet er i henhold til plan. Det er 
fremmet en sak om tilleggsbevilgning til 
prosjektet. Tilleggsbevilgning ble gitt av KST 
18.04.2016. Prosjektet følger bevilget 
budsjett. Det har påløpt noe 
tilleggskostnader ifm med omlegging av 
infrastruktur i grunn. Entreprenøren har 
sendt 12 tekniske avklaringer som er 
besvart/behandlet fortløpende. Det er 
avdekket noe mangler for NS3420 poster i 
beskrivelse, men det er også poster som 
ikke kommer til anvendelse.

411404 4100 - Dam m/gangbro 
Tangenelva

3 707 384 6 000 000 -2 292 616 Arbeidene ble i hovedsak fullført i løpet av 
2015. Det ble avholdt delovertakelse 20. 
januar 2016. På grunn av vinterforhold ble 
muring av steinforblending og montering av 
tappeventiler utsatt til vår/sommer 2016. 
Endelig overtakelse vil finne sted sommer 
2016. Kostnadene er ihenhold til budsjett. I 
beskrivelsen har det manglet enkelte 
prisbærende poster. Dette har medført 
noen kostnader som ikke har vært tatt 
høyde for. Til tider høy vannføring i elva har 
medført skader på fangdam/provisorisk 
dam.

401501 4000 - Flateby: 
Planlegging av 
trafikkløsninger langs FV 
120

99 994 100 000 -6 Øvre Romerike Prosjektering har utarbeidet 
et notat ang. planlegging av trafikkløsning 
FV 120 / Ødegårdsveien. Prosjektet har fått 
tilsagn om støtte fra SVV og er utført 
innenfor rammen. Kan avsluttes. 

401502 4000 - Flateby sentrum 254 170 200 000 54 170 Det er utarbeidet en skisseløsning for 
sentralt grøntområde i Flateby Sentrum. 
Prosjektet har fått støtte fra 
Fylkeskommunen. 

411504 4100 - Bjerklundsbakken 
gang-/sykkelvei

29 282 7 500 000 -7 470 718 Det er foretatt avrop på rammeavtale med 
Cowi AS - rådgivende ingeniør. 
Prosjektering er under arbeid. Prosjektering 
er forventet ferdig i september.

4807 4100-Oppgradering 
Tangenveien

858 725 8 900 000 -8 041 275 Opparbeidelse av gangvei langs de siste 200 
m kommunal vei er ikke mulig grunnet 
plassmangel samt andre forhold. Sweco har 
derfor prosjektert siste veistrekningen uten 
gangvei. Kommunen er i kontakt med 
grunneiere for avtale om midlertidig 
grunnerverv/anleggsbelte. 3 
grunnervervsavtaler gjenstår for signering, 
forhandlinger pågår. Byggeplan er mottatt 
for godkjenning. Konkurransegrunnlag for 
bygging revideres etter godkjent byggeplan. 
Anbudskonkurranse beregnes starte etter 
sommeren.



Prosjekt RSK tom. 

30/4 2015

BEV tom. 

2015

Rest per 

30.04 2015

Kommentar/tiltak

441302 4411 - Haugdammen 727 892 4 200 000 -3 472 108 Konkurransegrunnlag for prosjektering er 
under arbeid. 

4001 4200-Reguleringsplan 
Gran N5

1 022 259 1 250 022 -227 763 Planen for næringsområdet er vedtatt. 
Planen for gang-/sykkelveien (Gran NY5 
vest) er under utsjekking når det gjelder 
vann- og avløpsledninger, samt fiberkabler 
langs FV 155. 

401601 4000 - Reg.plan lekeplass 
Ødegårdslia

0 400 000 -400 000 Oppstart av planarbeidet er varslet. Det tas 
sikte på å fremme planen for 1.gangs 
behandling før sommeren, med 
høringsperiode i sommer.

401602 4000 - Helhetlig plan 
Tangenelva

0 300 000 -300 000 Ikke igangsatt

401603 4000 - Sentrumsplan 
Kirkebygda

0 1 000 000 -1 000 000 Ikke igangsatt

401604 4000 - Endring i 
reguleringsplan for Sletta

0 200 000 -200 000 Ikke igangsatt

421101 4200-Reguleringsplan 
Haukås

983 443 1 100 000 -116 557 Reguleringsplanen er vedtatt. 

211501 2140 - Piano 
herredsstyresal

50 000 50 000 0
Ble kjøpt inn i 2015. Kan avsluttes.

211602 2130 - Nærmiljøtiltak 
(kun budsjett)

0 1 500 000 -1 500 000 Vil blil lyst ut med søknadsfrist 1. 
september dersom kriteriene blir vedtatt av 
kommunestyret 20.juni.

221205 2220 - Inventar skolene 3 622 375 3 671 183 -48 808 Kan avsluttes.

221401 2240 - IKT-utstyr bhg. 173 049 175 000 -1 951 Kan avsluttes det som skal kjøpes er kjøpt.

221503 2241 - Utelekeapparater 
YE bhg.

149 775 150 000 -225
Det som skal kjøpes er kjøpt. Kan avsluttes.

221504 2242 - Utelekeapparater 
Kirkebygden bhg.

58 833 65 000 -6 167 Det som skal kjøpes inn er kjøpt. Kan 
avsluttes.

221505 2243 - Utelekeapparater 
Flateby bhg.

13 450 30 000 -16 550 Den siste bestillingen vil bli gjort nå i mai. 
Det forventes at denne kan avsluttes i løpet 
av sommeren.

221510 2223 - Ipad'er Hauglia 
skole

473 266 473 266 0
Avsluttet.

221601 2220 - Follo barne- og 
ungdomsskole

0 3 250 000 -3 250 000 Det er usikkert når oppstarten vil være slik 
at vi vet ikke når vi får fakturaen.

301501 3053 - Flyktningmodul 
Visma

0 150 000 -150 000 Investeringsprosjekter – 1. tertial 2016 NAV
Status: avtale undertegnet i 2015, kostnad 
tatt av drift 2015 Framdriftsplan: det er 
planlagt oppstartmøte i mai 2016
Er det avvik fra planen? nei
Økonomiske forhold: ingen

301502 3050 - Elektronisk 
arkivsystem NAV

0 100 000 -100 000 Investeringsprosjekter – 1. tertial 2016 NAV
Status: investering av skanner 2015 ble ikke 
kontert med prosjektnummer men dekt av 
ordinær drift
Framdriftsplan: det vil bli iverksatt 
omlegging til fullelektronisk i løpet av 2016
Er det avvik fra planen? nei
Økonomiske forhold: ingen



Tertialrapport 1. tertial 2016 -

Kultur og oppvekstavdelingen

KOS                               (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
Enhet: 
200 KOS-administrasjon og 

fellestjenester 61 739 63 948 -2 208 92 587 92 969
210 Kulturtjenesten 2 980 3 108 -127 9 834 9 834
221 Ytre Enebakk skole 11 599 12 308 -708 34 132 34 132
222 Kirkebygden skole 4 527 4 742 -215 13 067 13 067
223 Hauglia skole 5 289 6 101 -811 17 228 17 228
224 Stranden skole 3 877 4 017 -140 11 075 11 075
231 Mjær ungdomsskole 5 550 5 314 235 14 802 14 802
232 Enebakk ungdomsskole 6 835 6 653 182 18 604 18 604
241 Ytre Enebakk barnehage 2 902 2 945 -43 8 178 8 158
242 Kirkebygden barnehage 3 284 3 107 177 7 850 7 490
243 Flateby barnehage 3 127 3 136 -8 8 550 8 550

Avdelingen samlet: 111 716 115 383 -3 667 235 912 235 912

1. Status per 1. tertial:

KOS (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose

Brutto lønn 64 390 60 971 3 418 168 463 173 744

Refusjoner -3 747 0 -3 747 0 -3 747

Netto lønn 60 643 60 971 -329 168 463 169 997

Driftskostnader 62 350 60 927 1 423 91 036 91 726

Driftsinntekter -11 277 -6 515 -4 762 -23 588 -25 811

Avdelingen samlet: 111 716 115 383 -3 667 235 912 235 912

2. Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Avdelingen samlet har en mindreutgift i netto lønnskostnader knyttet til vakanse i 
stillinger. Vakansene skjuler en reell merutgift til vikarer. Enhetene har minimalt 
med vikarmidler til bruk ved korttidsfravær og i arbeidsgiverperioden. Regnskapet 
viser ved utgangen av 1.tertial en vikarkostnad på ca. 4,7 mill. inkl.sos.utg. og en 
refusjonsinntekt på 3,7 mill. I tillegg påvirkes lønnskostnadene av utgifter til økt 
lærertetthet på småskoletrinnene og ved Enebakk u.skole. Disse utgiftene dekkes 
av økte driftsinntekter (hovedpost 17).

 Driftskostnader 



_____________________________________________________________________________

Avdelingen har et merforbruk i driftskostnadene som skyldes at utgiften til elever 
ved Follo barne- og ungdomsskole er kommet tidligere enn periodisert budsjett, og 
det er gjort innkjøp av undervisningsmateriell og utstyr i skolene noe tidligere enn 
periodisert budsjett. I tillegg påvirkes regnskapet av at hele tilskuddet til ikke-
kommunale barnehager foreløpig ikke er utbetalt. Det er ikke utbetalt tilskudd til 
etablering av ny avdeling i en ikke-kommunal barnehage. Rest tilskuddet forventes 
utbetalt i august/september.

 Driftsinntekter 
Regnskapet viser en betydelig merinntekt ved 1.tertial, 4,7 mill. Dette skyldes at 
det er mottatt statlige overføringer til økt lærertetthet og tidlig innsats i skolene for 
hele 2016, og at refusjon for fremmedspråklig undervisning er mottatt tidligere enn 
periodisert budsjett.

3. Prognose ved årets slutt
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Prognose for lønnskostnader ligger ca. 2 mill over budsjett. Dette skyldes økt 
lærertetthet i småskoletrinnene og ved Enebakk ungdomsskole. Merforbruket 
dekkes av økte driftsinntekter.

 Driftskostnader 
Prognose for driftskostnader viser et merforbruk på ca. 690 000. Merforbruket 
skyldes overføring av øremerkede kompetanseutviklingsmidlermidler (GLØD) til 
barnehagene og bruk av konsulenttjenester i barnehagene (vikarbyrå). Disse 
kostnadene dekkes av økte drifts- og refusjonsinntekter.

 Driftsinntekter (Hovedpost 16 til 19)
Prognose for driftsinntekter viser en merinntekt på ca. 2,2 mill. Dette er økt 
refusjonsinntekt knyttet mot økt lærertetthet og GLØD-midler.

4. Aktivitet i forhold til plan
Avdelingens aktivitet er avviklet i henhold til plan.

5. Målstyring 
Avdelingen arbeider med utvikling av målkart og måleparametere. Arbeide forventes avsluttet         
i løpet av 2016 slik at målstyring kan innføres f.o.m. 01.01.2017

6. Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015

Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015
(Vedtak 15 til 20)

Kommentar fra 
kommunalsjef

Tidsplan

Vedtak 18 A: Av økningen til frivillige lag og 
foreninger settes 100.000 av potten til 
søknader fra foreninger som organiserer 
tilbud til barn og unge som står utenfor faste 
aktiviteter og integreringstiltak. Det 
utarbeides og legges frem for KOS-utvalget en 
liste med enkle kriterier for å kunne søke på 

Forslag til kriterier og 
søknadsfrist legges ram for 
utvalget sammen med sak 
om sektorvis fordeling

KOS-utvalget 24.mai
FSK 6.juni
KST 20.juni
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Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015
(Vedtak 15 til 20)

Kommentar fra 
kommunalsjef

Tidsplan

midlene. Fordelingen av midlene bør avgjøres 
av KOS-utvalget.

Vedtak 18 B: Rådmannen bes starte en 
prosess for å møte de utfordringer som 
Enebakkskolen står overfor beskrevet i 
handlingsprogrammet.

Utfordringer beskrevet i 
Handlingsprogrammet er på 
bakgrunn av den 
totalrammen for 
grunnskoledrift som forelå 
på det tidspunktet, og som 
innebar kutt i forhold til 
2015 og resten av 
planperioden. I 
behandlingen av budsjett 
2016 ble kutt i totalrammen 
redusert slik at driften i 
store trekk kan videreføres i 
2016. Kommunalsjefen ser 
imidlertid at reduksjonen 
som ligger i framskriving av 
rammene eventuelt vil føre 
til omfordeling av rammer 
internt i avdelingen, 
nedleggelse av 
Prosjekthuset og/eller 
endring av 
skolestruktur/sammenslåing 
av skole. Det bør derfor 
startes opp et prosjekt i 
forhold til vurdering av 
ressursbruk og 
skolestruktur. Dette for å 
sikre at driften er mest mulig 
robust og kostnadseffektiv i 
forhold til framtidige 
utfordringer.

Vår 2016:
Utarbeidelse av 
prosjektplan, mandat og 
representasjon i 
prosjektgruppe.

Høst 2016:
Politisk behandling og 
prosjektstart.

Vår 2017:
Forslag til politisk 
behandling.

Vedtak 18 C: Rådmannen bes legge frem sak 
knyttet til oppfølging av mobbesaker og 
forebygging av mobbing. Første målsetning er 
sentral oppfølging av alle mobbesaker i 
kommunen. Dette ansvaret bør ligge hos en 
«rolle». Til dette bør det finnes et enkelt 
system for innrapportering og oppfølging av 
alle mobbesaker, der vedtak og tiltak kan 
registreres og spores. Rollen organiseres inn 
under kommunalsjefen for kultur, oppvekst og 
skole på en slik måte at dens uavhengighet er 
ivaretatt. Den andre målsetting er å sikre en 

Det er ønskelig å se denne 
saken i sammenheng med 
utarbeidelse av ny 
kommunal plan for 
kvalitetssikring av elevenes 
opplæringsmiljø, som igjen 
vil legge føringer for 
skolenes planer. Aktuelle 
samarbeidspartnere vil da 
være skoleledergruppa, PPT, 
SLT, Prosjekthuset.

Høst 2016
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Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015
(Vedtak 15 til 20)

Kommentar fra 
kommunalsjef

Tidsplan

forebyggende prosess med fokus på enkelt 
elever og det psykososiale miljøet på skolen, 
hvor man både jobber forebyggende mot 
lærere, mot foreldre og mot elever.

Vedtak 18 D: Rådmannen bes fremme en sak 
innen sommeren 2016 i forhold til et ønske 
om å styrke SFO. Det er en forutsetning at alle 
ansatte ved avdelingene inviteres til å delta 
aktivt i utviklingsprosessen. Det er flere 
aspekter som bør belyses i saken. 
Finansiering, herunder inntektsgraderte 
satser. Innhold og aktivitet, herunder hvordan 
kan man inkludere kulturskole, leksehjelp, 
fysisk aktivitet og samarbeid med lag og 
foreninger. Evaluering av innhold, pris og 
kvalitet på tjenestene i forhold til andre 
kommuner, for eksempel aktivitetsskolen i 
Oslo. Tilpassing av aktiviteten i forhold til 
skoledagen, herunder skyvning av tidspunktet 
for skolestart/slutt

Kommunalsjefen ser det 
som hensiktsmessig å dele 
denne saken i to for å sikre 
en gjennomarbeidet strategi 
for kvalitetsutvikling i SFO 
som de ansatte opplever å 
ha et eierforhold til.

Sak en:
Finansiering, herunder 
inntektsgraderte satser. 
Milepælsplan for 
utarbeidelse av rammeplan 
for SFO, herunder 
gjennomføring av 
brukerundersøkelse.

Sak to:
Resultat av 
brukerundersøkelse. 
Rammeplan for SFO 
utarbeidet i samarbeid med 
de ansatte, basert på 
resultat av 
brukerundersøkelsen og 
tilbudet i andre 
sammenlignbare kommuner.

Sak en:
KOS-utvalget 24.mai
FSK 6.juni
KST 20.juni

Vedtak 18 E: Rådmannen bes undersøke 
muligheten for å samarbeide med 
frivillighetssentralen og eventuelt frivillige lag 
og foreninger om gjennomføringen av 
folkebadet. Det legges frem sak snarest mulig 
og senest før budsjettbehandlingen 2016, 
knyttet til praktisk gjennomføring og 
økonomiske sider knyttet til en slik 
gjennomføring.

Det vil bli tatt kontakt med 
aktuelle lag og foreninger 
med sikte på å forhandle 
fram ulike alternativer som 
legges fram til politisk 
behandling før 
budsjettbehandlingen.

Første møterunde
høsten 2016

Vedtak 18 F: Rådmannen bes fremme en sak i 
god tid før sommeren der det i større grad 
belyses konsekvenser av kuttene i 
«styrkingsmidler til barnehage». Særlig ønske 
det mer informasjon av konsekvensene for 

Kommunalsjefen ser for seg 
tre fokus i denne saken:

 Hva kan løses innenfor 
ordinær bemanning

KOS-utvalget 24.mai
FSK 6.juni
KST 20.juni
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Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015
(Vedtak 15 til 20)

Kommentar fra 
kommunalsjef

Tidsplan

brukere, muligheter for å samordne tilrådde 
timer fra PPT og hvordan man har tenkt å løse 
denne situasjonen innenfor 
grunnbemanningen med det mål det ikke går 
utover barna. Dersom det er vedtak som går 
ut før 1.8.2016 bes disse behandles som om 
ordningen videreføres.

 Organisering og 
samordning av ressurser 
til spesialpedagogisk 
hjelp etter § 5-7

 Konsekvenser for 
brukerne

Vedtak 18 G: Det settes av 1,5 millioner 
kroner til Nærmiljøtiltak i kommunen. 
Frivilligheten i Enebakk har mange gode tiltak 
som kanskje ikke alltid kommer frem i lyset 
fordi det ikke finnes midler avsatt til deres 
formål. Ofte trengs det litt administrativ hjelp 
til å søke om tippemidler eller støtte fra andre 
instanser, denne hjelpen vil disse lagene få i 
denne sammenhengen. Det settes opp en liste 
med søknadskriterier som behandles i KOS. I 
dette arbeidet settes det en søknadsfrist for 
prosjekter. Innkomne søknader legges frem 
for politisk behandling i KOS-utvalget og det 
settes opp en prioriteringsliste som 
oppdateres av KOS-utvalget hvert år. 
Prosjekter som tenkes som naturlige og som 
har vært fremme i diskusjonen er skatepark i 
Kirkebygda, lavvo knyttet til Ytre Enebakk 
skole, bålplasser, handicaptilpassing av 
turområder og lignende.

Kommunalsjefen ser det 
som mest hensiktsmessig at 
saken behandles i to runder.

Sak en:
Kriterier for tildeling og 
frister.

Sak to:
Kartlegging og prioritering 
av prosjekter. Dette bør 
gjøres i forbindelse med ny 
anleggsplan som må være 
ferdig i løpet av 2016. I 
henhold til vedtatt 
samarbeidsavtale med 
Enebakk Idrettsråd skal de 
involveres i dette arbeidet. 

Sak en:
KOS-utvalget 24.ami
FSK 6.juni
KST 20.juni

Protokoll fra 
kommunestyrets 
behandling av sak 
101/15 HP 2016 – 2019 
pkt. 16 sier at det 
avsettes 1,5 mill. til 
nærmiljøtiltak i 
investeringsbudsjettet. 
Alle investeringer i 
Enebakk kommune 
finansieres hovedsakelig
gjennom låneopptak. 
Vedtaket om hvor 
midlene skal plasseres 
og hvordan det skal 
finansieres gjør at 
midlene ikke kan 
benyttes i tråd med 
verbalvedtakets 
intensjon. Midler avsatt i 
investeringsbudsjettet 
kan kun benyttes til 
tiltak i kommunalregi. 
Bevilgningen kan heller 
ikke flyttes til 
driftsbudsjettet, da den 
er lånefinansiert. De 
tiltakene som skal 
bygges ut fra denne 
bevilgningen må derfor 
bygges ut i kommunal 
regi, for deretter å 
overlates til foreningene 
for drift. En slik ordning 
betinger en ny politisk 
behandling.
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Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015
(Vedtak 15 til 20)

Kommentar fra 
kommunalsjef

Tidsplan

Vedtak 18 H: Rådmannen bes legge frem sak 
om hvordan en vikarpool for skolene i 
Enebakk kan realiseres, for å redusere utgifter 
og sikre at vikarer er tilgjengelig ved sykdom.

Det er, i regi av 
innkjøpsansvarlig, høsten 
2015 inngått rammeavtale 
med flere vikarbyråer som 
fungerer som vikarpool i 
forhold til både barnehage 
og skole. Enhetene tar 
kontakt med byråene ved 
behov for vikarer.
Kommunalsjefen mener 
derfor at vedtaket er fulgt 
opp.

Vedtak 18 I: Rådmannen foretar en 
totalvurdering av tilskuddsordningene for 
idretten i samarbeid med Enebakk idrettsråd. 
I vurderingen bør man se på:
Gjeldende vedtekter grunnstøtte og drift, og 
om denne virker etter hensikten.
Søknadsform og skjema
Krav og regler for å være tilskudds berettiget
og støttekvalifisert.
Idrettens faktiske behov for tilskudd, nå og 
fremover, og hvilke utfordringer idretten selv 
ser er fremtidens utfordringer, for fortsatt 
være en grunnpilar i vårt lokalmiljø.

Vedtaket er lagt fram for 
Enebakk Idrettsråd som er 
bedt om å komme med en 
uttalelse.

Saken deles i to.

Sak en:

 Gjennomgang av 
vedtekter for 
grunnstøtte og drift

 Søknadsform og skjema

 Krav og regler for å være 
tilskudds berettiget

Sak to:

 Idrettens faktiske behov 
for tilskudd

 Hvilke utfordringer 
idretten selv ser er 
fremtidens utfordringer

Sak en:
KOS-utvalget 1.mars
FSK 14.mars
KST 18.april

Sak to:
Høst 2016

7. Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk 31.12.2015 1. tertial

Antall årsverk 269,35 268,82

Herav vakanser 10,59

Nedgangen i antall faste årsverk er reduksjon av assistentstilling ved Enebakk ungdomsskole. 
Vakansene knytter seg i hovedsak til lærerstillinger hvor det ikke har vært mulig å få ansatt 
faglærte i alle stillinger. Det blir benyttet vakansevikarer til gjennomføring av undervisningen. 
De vakante stillingene er utlyst for å rekruttere lærere med full fagkompetanse.

Sykefravær på avdelingsnivå:
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Sykefravær 31.12.2015 1. tertial

<16 dg. i % 3,2 % 5,6 %

16 dg. < i % 5,4 % 5,2 %

Sykefraværet har gått opp i avdelingen gjennom 1.tertial. Det har i perioden vært høyt 
korttidsfravær særlig i SFO og barnehagene. Dette er naturlig i vintermånedene for 
yrkesgrupper som jobber i kontakt med barn. Langtidsfraværet er ikke arbeidsplassrelatert og 
det arbeides med IA-oppfølging gjennom dialogmøter og tilpassing av arbeidsoppgaver.

8. Perspektiver for resten av året

Administrasjonen skal før sommerferien ferdigstille arbeidet med balansert målstyring. 
Gjennom høsten skal det utarbeides et handlingsprogram, og det skal sluttføres saker som er 
bestilt politisk gjennom budsjettvedtaket og andre vedtak.

Ved 1.tertial har både enhetsleder for kultur og kulturskolerektor sagt opp sine stillinger. Dette 
betyr at store deler av 2.tertial vil bli benyttet til rekrutering til stillingene. Kulturtjenesten skal 
i løpet av sommeren være ferdig med planlegging av kulturdager i samarbeid med frivillige lag 
og organisasjoner, og det skal avvikles sommeraktiviteter i regi av kulturskolen og 
fritidsklubbene.

Ytre Enebakk skole skal etter planen flytte ut av nåværende bygninger og inn i midlertidige 
lokaler f.o.m. høsten 2016. Dette vil kunne medføre økte utgifter på enkelte områder, men vil 
delvis kunne dekkes av midler tilgjengelig i prosjektet. Før man har endelig oversikt over hvilke 
løsninger som blir valgt er det vanskelig å anslå eventuelle merkostnader.

Skolene vil ha fokus på rekrutering av faglærte i alle lærerstillinger. Faglig vil det være fokus 
på å høyne resultatene i de grunnleggende ferdighetene. 
Stranden skole er ved 1.tertial usikre på om det vil være behov for å utvide antall klasser på 
5.trinn og signaliserer at budsjettrammen må gjennomgås før 2.tertial dersom klassetallet 
utvides.

Barnehagene har i neste barnehageår språkutvikling og sosial kompetanse som 
satsningsområde.

Alle skolene og barnehagene er forsiktige med vikarbruk. Det settes kun inn vikar i helt 
nødvendige situasjoner. Avdelingen må se på den samlede vikarressursen og refusjonsinntekten 
for å se på muligheten for å gjøre en omfordeling av ressursen mellom enhetene. 

Barnehagene har når alle ansatte i permisjoner er tilbake i sine stillinger i løpet av 2016 ca 4 
årsverk overtallige barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg viser det seg etter ferdigstilt 
barnehageopptak at det ikke er grunnlag for å opprettholde Kirkebygden barnehage som en 5 
avdelings barnehage, kun en 4 avdelings barnehage. Det vil si at overtalligheten vil øke med ca 
3 årsverk innen utgangen av 2016. Det er iverksatt en prosess i avdelingen for å se på 
muligheten for å tilby de som blir overtallige jobb i andre enheter/avdelinger.

9. Investeringsprosjekter
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Avdelingen har ikke ansvar for noen investeringsprosjekter men er involvert i prosjektet om ny 
skole i Ytre Enebakk. Det forventes at prosjektet følger oppsatt plan.

I tillegg er det avsatt midler til utbygging av Follo barne- og ungdomsskole. Dette er en prosess 
som ikke styres fra Enebakk kommune men det forventes at prosjektet følger oppsatt plan.



Tertialrapport 1. tertial 2016 -

Avdeling for teknikk og samfunn

TES                                    (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
Enhet: 
400 Teknisk stab 1 939 1 596 342 3 881 3 881
410 Eiendomsforvaltning og 

kom.teknikk (EKT) 7 080 6 292 788 15 401 15 401
420 Natur, areal og byggesak (NAB) 2 502 2 699 -197 6 965 6 965
430 Renholdsenheten 5 005 5 033 -27 13 715 13 715
450 Driftsenheten 6 807 6 777 30 18 231 18 231
470 Selvkost -10 398 -9 919 -478 -4 692 -5 392

Avdelingen samlet: 12 937 12 480 457 53 501 52 801

1. Status per 1. tertial:

TES (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose

Brutto lønn 15 901 16 187 -285 44 542 44 542

Refusjoner -338 -66 -271 -190 -190

Netto lønn 15 563 16 120 -556 44 352 44 352

Driftskostnader 20 885 20 033 851 66 025 66 025

Driftsinntekter -23 511 -23 674 162 -56 877 -57 577

Avdelingen samlet: 12 937 12 480 457 53 501 52 801

2. Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Avdelingen har et mindreforbruk på netto lønnskostnader på 556’ i perioden. Dette 
skyldes: 

- Mindreforbruk på lønn på EKT pga vakanse i stillingen som enhetsleder. 
- Sykelønnsrefusjon på renhold og EKT. 

 Driftskostnader 

Avdelingen har et samlet merforbruk på driftskostnadene i perioden på 851’. Dette 
består av følgende elementer: 

- Merforbruk på NAB knyttet til innkjøp av løypemaskin (375’). Dette 
balanseres med tilhørende inntekt fra bruk av fond. 

- Merforbruk på renholdssoner. 
- Mindreforbruk på avløpssektor (377’)
- Merkostnader på strøminnkjøp (400’). 
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Budsjettrammen til TES ble redusert med ca 1,3 mill. kroner som følge av EPC-tiltak 
som vil gi lavere strømforbruk. Effekten av tiltakene i 1. tertial har vært lavere enn 
forutsatt; blant annet pga en kald februar. Tiltakene må ferdigstilles og
styringsanleggene inntrimmes før tiltakene får full effekt. EPC-tiltakene vil ha 
begrenset effekt i sommermånedene, så det kan ikke forventes noen særlig innsparing
før i 3. tertial. 

Den statlige forbruksavgiften på strøm er økt med 1,5 øre per kWh fra 2015 til 2016. 
Dette har en effekt på ca .100 000 som det ikke er tatt høyde for i budsjettarbeidet. 

 Driftsinntekter

Avdelingen har samlede mindreinntekter i perioden på 162’. Dette består av følgende 
elementer: 

- På stab og samferdsel er det foretatt mindre overføring av lønnskostnader til 
prosjektene enn budsjettert pga etterslep i føringene (700’). 

- Det er lavere inntekter på reguleringsplangebyrer enn budsjettert (112’). Dette 
skyldes at innetekten fordeler seg ujevnt gjennom året og at det ikke er mulig å 
budsjettere når de kommer. 

- Ikke-budsjettert tilskudd til kommuneplanarbeidet er regnskapsført (-110’). 
- Fondsinntekter tilhørende innkjøp av løypemaskin er ført, men ikke budsjettert 

(-375’). 
- Det er høyere inntekter fra tømmersalg i perioden enn budsjettert. (-300’)
- Inntekter på byggesak og oppmåling er noe lavere enn budsjettert (62’). 
- Det er noe lavere salgsinntekter på veisektoren enn budsjettert. 
- Det er noe lavere husleieinntekter enn forventet. Dette skyldes at det ikke er 

ankommet flyktninger i de boligene som er avsatt til dette. 

Renovasjonsgebyr og avløpsgebyr er i balanse. 

3. Prognose ved årets slutt
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

I balanse. 

 Driftskostnader 
Når det gjelder strømkostnader tas det utgangspunkt i at EPC-tiltakene vil gi den 
forventede effekt året sett under ett, slik at innsparingen vil tas inn. 

 Driftsinntekter 
Prognosen er på ca 0,7 mill. kroner i merinntekter på avløp som følge av at 
kalkulatoriske rentekostnader fra 2015 må dekkes i 2016. Dette er en følge av endring 
i retningslinjene fra og med 2015. Til dette brukes restmidler på avløpsfondet. 

Det forventes også ca 120’ i merinntekter på tømmersalg. 

4. Aktivitet i forhold til plan
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Stabsenheten: 
Det er høy aktivitet på stabsenheten med mange reguleringsplaner og mange prosjekter under 
arbeid. Særlig prosjekt Ytre Enebakk Skole er sammensatt og ressurskrevende. 
Kapasitetssituasjonen medfører at noen prosjekter ikke er igangsatt ennå. 

NAB-enheten: 
Enheten holder en aktivitet omtrent som budsjettert. Det er noe økt tømmeravvirkning grunnet 
avvik i stående kubikkmasse på planlagte hogster i forhold til skogbruksplanen. Avvirkningen 
i kommuneskogen holdes allikevel på et nivå i tråd med flerbruksplan for kommuneskogen.

EKT-enheten: 
Aktiviteten er lavere på enheten pga. vakanse i stillingen som enhetsleder. Stillingen har vært 
utlyst flere ganger, men det har vært få søkere og bare én ble ansett som tilstrekkelig 
kvalifisert til å bli innkalt til intervju. Vedkommende ble tilbudt stillingen, men takket 
dessverre nei. Det er nå igangsatt aktivt søk til stillingen. Oppdraget utføres av firmaet 
Personalutvelgelse etter anbudskonkurranse. Vakanse i stillingen som enhetsleder gir en lite 
optimal arbeidssituasjon og oppgaveløsning på enheten. Det blir ikke tilstrekkelig tid til 
ledelse og administrasjon, og til å drøfte og kvalitetssikre vurderinger og avgjørelser. Det er to 
nyansatte på enheten og det har vært vanskelig å gi gode nok oppstartsbetingelser med tanke 
på opplæring. En av disse har sagt opp sin stilling. Som følge av vakansen i 
enhetslederstillingen har enheten valgt å utsette oppstart av vannforskriftsarbeidet. Denne 
forskriften pålegger blant annet kommunene å sørge for at mindre, private avløpsanlegg 
oppgraderes til dagens standard. Alle råd går ut på at kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet 
til å følge opp dette før igangsettelse. 

Renholdsenheten: 

 Det er opprettet et nytt team; team Enebakk som arbeider i hele kommunen.
Dette gjør enheten mere fleksibel.

 Arbeide med å få teamene til å fungere optimalt er igangsatt gjennom teammøter og 
teamcoaching av to team.

 Alle renholderene har vært på et grunnleggende kurs i NS Insta 800 – og vi har startet 
med opplæring i praksis. NS Insta 800 skal brukes til måle kvaliteten på renholdet. 
Planen er å ha de første målingene til høsten.

 Det er gjennomført en samling med ekstern kursholder for å øke medarbeiderens 
endrings- og mestringskompetanse. 

5. Perspektiver for resten av året

NAB-enheten: 
Grunnet flere langtidsfravær (pappapermisjon/ferieuttak i perioden mai 2016 – april 2017 og 
pappapermisjon/ferieuttak i perioden mai 2016 – august 2016 samt et langtidssykefravær) 
forventes det høy belastning på resterende saksbehandlere. Fraværene kompenseres ved 
utlysning av et vikariat samt økt bruk av rammeavtale på kjøp av tjenester til 
byggesaksbehandling. Det er sannsynlig at tiltakene vil holde unna en normalsituasjon. 
Dersom det settes i gang store utbyggingsområder vil det måtte vurderes ytterligere tiltak.
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Stabsenheten: 
Enheten håndterer flere store, sammensatte prosjekter og reguleringsplaner og har en 
utfordrende kapasitetssituasjon. Ledertilgjengeligheten er lav på grunn av stort arbeidspress. 
Dette går utover oppgaveløsingen. Som følge av vakanse i stilling som enhetsleder på EKT er 
ledelse av eiendomsforvaltning og arbeid med utbyggingsavtaler lagt til stabenheten. Ved at 
de fagmessig tunge områdene prosjektstyring og arealplanlegging er lagt til stabsenheten blir 
det lite tid til styring og administrasjon av avdelingen. 

EKT-enheten:
I mangel av enhetsleder er situasjonen kapasitetsmessig utfordrende. Særlig innenfor 
eiendomsforvaltning, avløp, kommunale gebyrer, oppfølging av ulovligheter og arbeid med 
utbyggingsavtaler er det restanser. 

6. Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015

Ingen verbalvedtak fra kommunestyret.

7. Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
31.12.2015 1. tertial

Antall årsverk 69,07 68,07

Herav vakanser 3,25 1,25

En arealplanlegger/byggesaksbehandler har sagt opp sin stilling fra 1.august. Fra 1. mai til 1. 
august vil han jobbe i 50 % stilling. Stilling som arealplanlegger er utlyst. Det er opprettet et 
40 % engasjement innenfor arealplanlegging. 

En vakant stilling på 30 % innenfor landbruksforvaltning er besatt per 1. tertial i forbindelse 
med opplæring av nytilsatt. 

I perioden har en arealplanlegger/prosjektleder vært i delvis fødselspermisjon. Stillingen er 
besatt midlertidig gjennom internt vikariat. 

På EKT står 1,25 stilling vakant per 1. tertial (enhetsleder og 0,25 innenfor selvkost). 
Stillingen innenfor samferdsel er besatt per 1. tertial. 

En stilling er overført fra renhold til stab med virkning fra 1. januar. I tillegg er det 
gjennomført en innsparing på 1 stilling på renholdsområdet. Denne sto delvis vakant ved 
årsskiftet (70 %). 75 % av denne stillingshjemmelen vil bli overført til EKT for å ivareta 
behov innenfor selvkostområdet. 

Et engasjement innenfor kart- og oppmåling er avsluttet i perioden. 

Driftsenheten har ikke meldt om noen vakanser eller stillingsendringer i perioden. 

Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær 2015 1. tertial
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<16 dg. i % 1,8 3,2

16 dg. < i % 2,5 2,5

Sykefraværet er svært lavt på avdelingen, noe som gir god oppgaveløsing. 

Kommentar NAB: 
Langtidsfraværet er stabilt og knyttet opp til ett langtidsfravær. Økningen fra 31.12.2015 til 1. 
tertial 2016 kommer som følge av at langtidsfraværet startet våren 2015. Det er det samme 
fraværet som gir utslaget til rapportering 1. tertial 2016. 
Det er en økning i korttidsfraværet som kan skyldes influensasesong på vinterhalvåret. 

Kommentar EKT: 
Det er et langtidsfravær i perioden, for øvrig er fraværet lavt. 

Kommentar Renhold:
Det jobbes aktivt med nærvær i enheten, samt å mestre endringer gjennom kurssamlinger og 
teammøter. Fraværet er lavt i forhold til bransjen for øvrig (både privat og kommunalt). 

Kommentar Stab:
Fraværet er på 2,8 % totalt og således svært lavt. 

Kommentar Driftsenheten:
Det er valgt å ta inn 1 renholder som har redusert sin arbeidskapasitet pga belastningsskade. 
Hun vikarierer hos Driftsenheten med forefallende administrative oppgaver samt bistår ift 
oppfølging av utleieboliger. Dette på grunn av stort arbeidspress på Drift.

8. Målstyring

Mål Måleindikator

Mål 

tekst/forklaring 1. tertial 2016 Differnase Resultat 2015 Resultat 2014

Byggesak

Øke andel behandlede 

dispensasjonssaker ift. mottatte 

saker

Antall behandlede dispensasjonssaker ift. antall 

mottatte saker

10 % flere 225 % 215 % 10 % 10 %

Raskere saksbehandlingstid enn den 

lovpålagte, midlertidig 

brukstillatelse/ferdigattest § 20-2 

Andel saker behandlet innen fastsatt  

saksbehandlingstid

1 uke, 100% 80 % 30 % 50 % 80 %

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

§ 20-1 

Overholdt max. saksbehandlingstid 3 uker, 100 % 96,4 % -1 % 97 % 95 %

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

byggesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid 12 uker, 100 % 100 % 1 % 99 % 100 %

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

dispensasjonssaker 

Overholdt max. saksbehandlingstid, vesentlige 

dispensasjonssaker

26 uker, 100 % 94,5 % 16 % 79 % Ingen data

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

klagesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid 26 uker, 100% 100 % 0 % 100 % 95 %

<
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På renholdsenheten, driftsenheten og stabsenheten skjer rapportering årlig. 

Øvrige måleindikatorer på EKT rapporteres årlig eller først i 2. tertial. Når det gjelder rapportering 
på belegg på utleieboliger har denne statistikken ikke blitt utarbeidet pga sykefravær. 

9. Investeringsprosjekter

Se eget vedlegg. En del prosjekter er markert som «Kan avsluttes». Disse vil ikke inngå i 
rapporteringen fra og med 2. tertial 2016. 

Mål Måleindikator

Mål 

tekst/forklaring

1. tertial 

2016 Differnase

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Delsaker

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

delesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid 12 uker,100% 100 % 0 % 100 % 95 %

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

dispensasjonssaker 

Overholdt max. saksbehandlingstid 12 uker, 100 % 100 % 0 % 100 % 95 %

Holde fastsatt saksbehandlingstid, 

klagesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid 26 uker, 100% 100 % 0 % 100 % 95 %

Oppmåling

Holde fastsatt saksbehandlingstid Andel oppmålingssaker som er behandlet innenfor 

lovpålagte eller internt bestemte frister

100 % 100 % 0 % 100 % 95 %

Seksjonering

Holde fastsatt saksbehandlingstid Andel seksjoneringssaker som er behandlet innenfor 

lovpålagte frister

3-4 uker, 100 % 100 % 0 % 100 % 100 %

Mål Måleindikator

Mål 

tekst/forklaring 1. tertial 2016 Differnase Resultat 2015 Resultat 2014

Renovasjon

God regularitet på avfallsinnsamling Antall avvik (klager) i ‰ av antall abonnent 

opphentinger

2‰ er 50 meldte 

avvik. 

0,2 % -1,0 % 1,2 % 2,1 %



Tertialrapport 1. tertial 2016

Sentraladministrasjonen

SA                             (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose 
Enhet: 
111 Rådmannskontoret inkl. 

         politikk og IKT 
        6 079          5 961             118         19 218 19 218

112 Personal og tjenester         4 391          4 400               -9         10 776 10 667
113 Økonomikontoret         2 408          2 350               58          6 507 6422

Avdelingen samlet: 12 878 12 711 168 36 501 36 307

1. Status per 1. tertial:

Sentraladm.
Regnskap 
hittil i år

Budsjett hittil i 
år

Avvik hittil i 
år Årsbudsjett 2016

Prognose

Brutto lønn 6 962 6 913 49 20 063 20 063 
Refusjoner -194 -   -194 -   -194 
Netto lønn 6 768 6 913 -144 20 063 19 870 
Driftskostnader 10 294 10 028 265 21 626 17 724 
Driftsinntekter -4 184 -4 231 47 -5 188 -1 286 

Sentraladm. samlet 12 878 12 711 168 36 501 36 307 

2. Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på brutt lønn på kr 50.000, medregnet 
refusjoner utgjør dette et mindreforbruk på kr 144.000 for netto lønn.

 Driftskostnader 
Avdelingen har et merforbruk på 265.000 kroner. Ca. 170.000 av dette skyldes avgifter, 
gebyrer og lisenser for Folkevalgte organer, samt Tilskudd deltakerkommuner (Oppegård)
for Rådmannskontor. I tillegg er det merforbruk knyttet til portoutgifter Personal og 
tjenester. Avvik på driftskostnader anses å hovedsak skyldes periodisering.

 Driftsinntekter (Hovedpost 16 til 19). 
Mindre avvik kr 47’.

3. Prognose ved årets slutt
 Det anses at budsjett vil balanserer ved årets slutt.
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4. Aktivitet i forhold til plan

Rydding og bortsetting av gamle arkiver ved IFT har følgende status:
5253 mapper (saker/klienter)
1090 arkivstykker (bokser/protokoller)
121 arkivserier
58 avdelinger/utvalg

Mht. journalføring 01.01.2016 – 30.04.2016 er følgende status:
10751 dokument fordelt på 7078 journalposter 
Nye saker: 757
Antall saker til behandling i utvalg: 270

2015-tall samme periode:
9490 dokument – 5111 journalposter – 775 saker – 237 politiske saker

2014-tall samme periode:
7552 dokumenter - 4062 journalposter - 333 saker - 227 politiske saker

Til tross for vedvarende fravær ved Servicetorget ble det prioritert utvikling bl.a. ved å 
etablere kommunens nye hjemmesider som ble lansert medio april. Disse representerer et nytt 
design og funksjonalitet som gjør det mulig å knytte til seg andre betjeningsløsninger, 
herunder Facebook og Twitter. Disse løsningen bidrar også til at Servicetorget kan begynne 
arbeidet med å tilrettelegge den fremtidige driften tilpasset behov og tekniske løsninger. Det 
er utarbeidet eget mandat som grunnlag.

Ved Rådmannskontoret har arbeidet med kommunereformen krevd stor oppmerksomhet fra 
rådmannen i 1. Tertial. IKT/Beredskapsansvarlig fratrådte pga. pensjon og stillingen ble raskt 
erstattet av medarbeider fra tilsvarende stilling i Oppegård kommune. I første omgang vil 
opplæring i forhold til beredskapsarbeidet bli prioritert. Primo 2. tertial vil ROS analyse bli 
ferdigstilt. 

Rådmannens sekretær fratrer ved pensjon i juli, og stillingen vil bli lyst ut. Da skal inngås 
pensjonistavtale med nåværende sekretær slik at kompetansen og noe kapasitet blir ivaretatt 
inntil ny medarbeider er på plass.

Personal og tjenester arbeider med å sette dokumentasjon og personal-informasjon i flyt. 
Dette gjøres for å etablere bedre og ajourført personalinfo og redusere manuell behandling. 
Det vil være utfordringer kapasitetsmessig å gjennomføre et slikt utviklingsprosjekt og 
samtidig holde normal drift og servicenivå med dagens bemanning i SA. Det anses at dette 
likevel må gjennomføres. Dette vil bli fulgt opp gjennom plan og innspill til 
budsjettbehandling 2017 mht. finansiering av nye moduler i Visma. Parallelt med 
implementering gjennomføres det nødvendige opplæringssykluser.

Økonomi
Det er igangsatt et kunnskapsdelings-prosjekt internt i enheten. Det er få ansatte fordelt på til 
dels svært ulike ansvarsområder i økonomiavdelingen. For å bli bedre rustet mot eventuell 
sykdom, turnover og ferieavvikling arbeider økonomienheten for å lære opp medarbeiderne i 
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flere ulike oppgaver på tvers av ansvarsområdene. I tillegg til redusert sårbarhet vil enheten 
bli styrket i form at det i større grad blir mulig å spille hverandre gode. 

Økonomisjefen skal ut i pappapermisjon fra 6. juni. I hans fravær vil controller blir konstituert 
til økonomisjefstillingen og det er tilsatt vikar for controllerstillingen i perioden.     

I forbindelse med prosjektet elektronisk informasjonsflyt vil det innføres elektroniske 
reiseregninger i kommunen. Formålet med innføringen er sikrere flyt og effektivisering ved 
registrering og innlasting av data til Visma. 

5. Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015

Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015
(Vedtak 15 til 20)

Kommentar fra 
kommunalsjef

Tidsplan

Vedtak 17 A: Rådmannen bes fremme sak 
med en oversikt over antall lærlinger i 
kommunen og hvilke muligheter det finnes 
for å ta inn flere. Utgifter og inntekter bør 
belyses. En tilsvarende sak legges fram 
årlig.

Det fremmes sak i KST 
før sommeren

6. Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk 31.12.2015 1. tertial

Antall årsverk 22,15 22,15

Herav vakanser 0 0

Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær 31.12.2015 1. tertial

<16 dg. i % 3,5 3,3
16 dg. i % < 2,1 2,1

Fra 31.12.2015 til 1. tertial har sykefraværet vært tilnærmet uendret.

7. Perspektiver for resten av året
Personal og tjenester vil igangsette arbeidet og plan for å sette dokumentasjon og personal-
informasjon i flyt. Dette gjøres for å etablere bedre og ajourført personalinfo og redusere 
manuell behandling. Det vil være utfordringer kapasitetsmessig å gjennomføre et slikt 
utviklingsprosjekt og samtidig holde normal drift og servicenivå med dagens bemanning i SA. 
Det anses at dette likevel må gjennomføres. Dette vil bli fulgt opp gjennom plan og innspill til 
budsjettbehandling 2017 mht. finansiering av nye moduler i Visma HRM.

8. Investeringsprosjekter
Prosjekt RSK BEV Gjenstår

1125 - Trådløst nettverk skoler 1 052 927 1 155 900 -102 973
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1125 - Lydutstyr i herredsstyresalen 132 422 200 000 -67 578

1125 - System for elektroniske sakspapirer 748 910 750 000 -1 090

1125 - Ny programvare 597 820 970 000 -372 180

1125 - Feide (AD-HRM-integrasjon) 0 225 000 -225 000

1125 - Utskriftsløsning sikker print 116 246 230 000 -113 754

1125 - Oppgradering infrastruktur 3 482 772 4 111 100 -628 328

125 - IKT Felles 0 1 500 000 -1 500 000

1123 - Oppgradering arkivet 151 688 500 013 -348 326

Totalt 6 282 785 9 642 013 -3 359 229

Tabellen gir status for sentraladministrasjonens investeringsprosjekter.



Utskrift protokoll Kommunestyret i Enebakk 20.6.2016 

 
 
OS 18/16 Rådmannens sluttrapport - tilsyn med arkivene i 
kommunen 
 
 
2013/560 
Saksprotokoll for Kommunestyret - 20.06.2016 
 
Behandling: 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling enst. vedtatt. 
 
VEDTAK: 

Kommunestyret tar rådmannens sluttrapport om oppfølgingen av 
fylkesmannens pålegg i tilsynsrapporten om kommunens arkiver til 
orientering. 



Utskrift protokoll kommunestyret 20.06.2016 

 
OS 19/16 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten 
byggesaksbehandling 2014/608 
 
Saksprotokoll for Kommunestyret - 20.06.2016 
 
 
Behandling: 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling enst. vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Byggesaksbehandlingen til orientering. 



   

Aktivitetsplan 2016 

Ajourført 17.08.2016 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN FOR 2016 per september  
 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. 

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 

 

2 

Kontrollutvalgets årsrapport 2015 
 

Kontrollutvalgets strateginotat 

Mars 

 

Høst 2016 

FIKS 

 

FIKS 

 KU 12/16, KS 12/16 

3 Aktivitetsplan / årshjul  Januar FIKS  Rullerende 

 

4 

 

Møteplan 

  

FIKS 

 

 

 

5 Uttalelse til Kommunens årsregnskap og 

årsmelding for 2015 

15. april Kommunen  KU 15/16 

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak 

 

Mai Kommunen   

 2. Tertialrapport mai-aug. 2016 - orienteringssak Oktober Kommunen   

 

7 Rapporter fra revisjonen: 

 

    

 1. Pr. 30.04.16  (perioden 01.05.15 - 30.04.16) Mai FDR 5/9-16  

 2. Pr. 31.10.16  (perioden 01.05.16.-31.10.16) 

 

November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2016 September FDR 5/9-16  



   

Aktivitetsplan 2016 

Ajourført 17.08.2016 

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

8 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016  FIKS  KU 46/12 

KS 22.10.12 

9 Forvaltningsrevisjon 2015: 

1. Beredskap 

2. Demensomsorg 

 

2015 

2015 

 

FDR 

FDR 

 

 

 

 

KU 51/15, KS 13/16 

KU 9/16 KS 39/16 

10 Forvaltningsrevisjon 2016: 

1.Mobbing i skolen 

 

2016 

 

FDR 

 

  

11 Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm. 

svarfrist: 

FIKS   

  

Tilsyn med arkivene  

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesak 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport –Beredskap 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Demensomsorg 

 

1.2.2015 og 

1.2.2016 

 

7.3.2016 

 

 

15.8.2016 

 

18.10.2016 

 

FIKS 

 

 

FIKS 

 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KU 12/15, KU 17/16 

KS: OS 18/16 

 

KU 16/16  

KS: OS 19/16 

12 Plan for selskapskontroll   2013 – 2016  FIKS  KU 47/12 

KS 22.10.2012 

 

 Selskapskontroll 2015 Høst 2015 FIKS   KU 5/16, KS 39/16 

13 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017 September FDR/FIKS 5/9  

14 Overordnet analyse/Plan forvaltningsrevisjon 

2017 – 2020 

2016 FDR/FIKS   

15 Overordnet analyse/Plan selskapskontroll 

2017 – 2020 

2016 FIKS   



 
 
Årshjul for orienteringer fra administrasjonen i Enebakk kommune m.v.: 
 
 
Tidspunkt - 
møter 

Hvem inviteres fra 
administrasjonen? 

Tema 

Januar/februar 
 

Rådmannen Generell dialog 

April/mai 
 

Økonomisjef/regnskapssjef Kommunens årsregnskap og årsberetning 

April/mai  Godkjenning av årsregnskap 
Høst Hvert år: Kommunalsjef 

Helse- og omsorg 
 

Tema 2016: Generell dialog 

Høst Annet hvert år: Rullering 
mellom kommunalsjef 
Kultur – og oppvekst og 
kommunalsjef Teknikk- og 
miljø 
 

Tema 2016: Generell dialog med 
kommunalsjef Teknikk og miljø 

Høst  Annet hvert år: Egenevaluering av 
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i 
funksjon i hhv. 1 og 3 år  

Høst/vinter  Utvalgets årlige vurdering av neste 
kalenderårs forvaltningsrevisjonsprosjekt 
med basis i handlingsplanen for 
forvaltningsrevisjon 

 
 
14.06.2016 



FOLLO INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  
 

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS 
 

 

 

 
Til kommunestyrene  i Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås 
 
Kopi:  Kontrollutvalgene 
          Rådmennene 
  Ås, den18. august 2016  
 
 
 
Utredning om fusjon mellom FIKS og ROKUS (Kontrollutvalgssekretariatet på 
Romerike) – foreløpig orientering 
 
Styrene for FIKS og ROKUS har tatt initiativet til en utredning om en fusjon av de to 
sekretariata kan styrke deres arbeid med å møte framtidige utfordringer: 
    
-  Større fagmiljø til tjeneste for kontrollutvalgene 
-  Lettere å takle sykdom og vakanser 
-  Lettere å rekruttere dyktige ansatte 
-  Større miljø for utvalgas erfaringsutveksling 
-  Effektivisering og reduserte kostnader 
 
Det nye selskapet vil eventuelt trolig bli organisert i medhold av Lov om 
interkommunale selskaper (IKS).  
 
Styret i FIKS vil trolig innstille om saken den 15. september.  Deretter oversendes 
forslaget til kontrollutvalgene for behandling. Det er kommunestyrene som gjør 
endelig vedtak i saken.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./                               Jan T. Løkken/s./ 
Styreleder                              Kontrollsjef 
 

 

 

 

 

 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse    Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse   Rådhusplassen 29 

Telefon:      64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

E-post      FIKS@follofiks.no 

Internett:     www.follofiks.no 

mailto:FIKS@follofiks.no
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