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Sak 38/16 Dialog kommunalsjef teknikk og miljø 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00265-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Det fremgår av kontrollutvalgets årshjul at kommunalsjef teknikk og miljø inviteres til 
en generell dialog høsten 2016. Kommunalsjefen har bekreftet at han stiller og har 
på forhånd fått oversendt følgende spørsmål fra utvalget: 

1. Hva er status på målstyring av avdelingen? Hvilke mål styres det etter og hvilke erfaringer
gjøres?

2. Hva er status på bemanningssituasjon og arbeidsmiljø?

3. Hva er status på avvikshåndtering?

4. Har det vært noen varslinger i TEK i 2016, i så fall hva er status?

5. Har det vært offentlige tilsyn og hva er i så fall status?

6. Hva er de største utfordringene i TEK nå og fremover?

7. Hva er status på selvkostområdet?

a) I 2014 var byggesaksgebyret i kommunen på ca 25000 kr. Det var det 12. mest
kostbare i landet ifølge Kostra. Hvor sikre kan vi være at gebyret ikke overstiger
selvkost?

8. Hva er status på nybygging i Enebakk?

9. Hvordan oppleves samarbeidet med næringslivet?

a) Hva viser brukerundersøkelser om tilfredshet blant utbyggere i kommunen i 2015/16?

10. Skjer det at kommunen taper gebyrinntektene som følge av for lang saksbehandlingstid i
2015/16?
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11. Hva er retningslinjene for utnyttelsesgrad og mønehøyder i ved fortetting i etablerte
boligområder. Gjelder de samme regler for kommunale og private tomter. Skaper en tillatelse
presedens for andre tilsvarende tillatelser?

12. Hva er status på reguleringsplaner BY 20/21, BY 18, Kværnstua, BY 7 NY 5 og NY 6 og
NY 2B?

13. Hva gjøres for å kontrollere massefyllinger underveis for å avdekke mulig rasfare

14. Foreligger det tilstrekkelige grunnundersøkelser for de massedeponiene som finnes?

15. Kan kommunalsjefen kommentere spørsmålene som Terje Haugen har oversendt vårt
utvalg i en aktuell sak?

Ås, 29. november 2016 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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Sak 39/16 Henvendelse til kontrollutvalget 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00311-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 09.11.2016 
Enebakk kontrollutvalg 07.12.2016 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget åpner ikke egen sak på grunnlag av henvendelsen, men tar med seg 
spørsmålene til dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø i neste møte. 

Vedlegg: 
Henvendelse fra Terje Haugen til kontrollutvalget 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra Terje Haugen vedrørende en 

avtale mellom Enebakk kommune og Børter gård DA om turstier i Børter skog. 

Haugen stiller spørsmål ved avtalens gyldighet og ber utvalget vurdere dette.  

I departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 

«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 

eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre 

saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det 

fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 

henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må 

kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde 

og om det vil prioritere saken.» 

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 

har en sak for kontrollutvalget. Utvalget kan undersøke henvendelser som indikerer 

svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 

retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. 

Da kontrollutvalget arbeidet med problemstillinger til forvaltningsrevisjon av 

byggesaksbehandlingen i kommunen, ble utvalget forelagt flere henvendelser og 

spørsmål knyttet til Børter gård. Disse ble ikke behandlet særskilt, men videresendt til 

revisjonen og inngikk som grunnlag for deres undersøkelser. Sekretariatet anbefaler 
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at utvalget i ikke åpner en egen sak, men tar opp spørsmålene fra Haugen i den 

årlige dialogen med kommunalsjef for teknikk og samfunn som finner sted i neste 

møte. 

 
 
Ås, 2. november 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 



Fra: Terje Haugen <thaugen44@gmail.com> 
Sendt: 13. september 2016 16:28 
Til: FIKS@follofiks.no 
Emne: vedr. avtale 
Vedlegg: skann0002.jpg 
 

    Kontrollutvalget  
   Enebakk kommune. 
 
Viser til vedlagt avtale mellom  partene i denne . Jeg er ikke alene om  å stille spørsmålet  , er 
denne avtalen gyldig ?  
Hvorfor har ikke hele utvalget, i alt 3 , undertegnet avtalen ?  
Hvorfor er den ikke skrevet på ark med kommunevåpen på ? 
Hvor gyldig er en avtale kun underskrevet av en person ?   
Hvorfor har ikke grunneier skrevet under ? 
Da jeg etterspurte denne avtalen i arkivet , var den ikke der , iallfall ikke der den skulle være . 
Samme svar fikk rådmannen som var foran meg i køen. 
 
Ber utvalget om en vurdering av ovenstående. 
 
Vennlig hilsen Terje Haugen. 



Avtale om tnrstieri Bertel' Skog.

Avtaleparter

Grunneier Bøter gård DA og Enebakk Kommune
v/Grdfører Tonje Olsen

Børter Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk 1912 Enebakk

har inngått følgende avtale om bruk, tilrettelegging og vedlikehold av turstier.

1. Bestemmelser i Lov om Frilufislivet, Markaforskrifier og generelt lovverk er overordnet

avtalen,

2. Avtalen har som formål  å  legge til rette for allmenn ferdsel på stier gjennom  Barter  skog i
henhold til intensjonen i kommunestyrevedtak av 20.  juni  2011.

3. Slime går fra nordenden av Fudalstjem og til Styggdalen og fra Slyggdalen til overgang mot

Ekeberg nedenfor Stordammen slik at ferdsel på vei gjennom bebyggelse, opparbeidet
naturpark og innmark på Børser fra og med Funlbråtan og til Sandhaugen unngås da denne
ferdsel vurderes å være til ulempe for eier/bruker.

4. Med stier menes her traseer for ferdsel som er ryddet for vegetasjon, men uten eller med liten

grad av opparbeidelse av grunnen.

5. Stiene skal være merket og ha en fn' bredde på min 0.5 meter.

6. Klopper og bruer anlegges der dette er nødvendig for framkommeligheten.

7. Børter gård DA har alt ansvar for planlegging og tilrettelegging samt bekostcr anlegging og
fornying av anlegg, henmder broer, klopper og gjerdeklyv.  Barter  gård bekoster og utfører
nødvendig merking. Denne tilrettelagte tjeneste fra Barter gård ytes med en varighet på 3 år
fra l. januar 2014. Deretter-“som en avtalt tjeneste for almermferdselen for ett år av gangen
med et års gjensidig oTJpsigelsesrett.

8. Løpende nødvendig rydding av stiene herunder kapping av vindfall, rydding av søppel 0.1.
foretas av den som grunneieren gir rett til dette, så som brukerorganisasjoner, kommuen,
dugnadsgienger 0.1.

9. Avtalepartene skal bidra til at siiene opprettholdes som vanlige gangstier og bzukes slik at det
ikke oppstår skader og slitasje på stiene, omkringstâende trær eller mark utover det som
følger av vanlig gangslitasje,

10. Dersom avtalepartene bidrar slik at punktene i avtalen overholdes krever grunneier ingen
økonomisk kompensasjon for den beskrevne bruk av eiendorrunen.

WWW

a
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Sak 40/16 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i  
Forvaltningsrevisjonsrapporten  "Sikkerhet og beredskap" 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 15/00432-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av

anbefalingene i forvaltningservisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til
foreløpig orientering.

2) Kontrollutvlaget ber om en ny tilbakemelding om oppfølging av punktene a,b
og c innen seks måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Rådmannens oppfølging av anbefalinger i rapport om sikkerhet og beredskap 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten – «Sikkerhet og beredskap» 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sikkerhet og 
beredskap» i møte den 15. februar 2016 jf. sak 13/16. I vedtaket står det at 
rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten, og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. Rådmannens tilbakemelding 
foreligger i vedlagte brev datert 4.10.2016. 

Gjennomgang av revisors anbefalinger og rådmannens oppfølging: 

a) Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan revideres i 2015. Basert
på dette bør avdelingenes og resultatenhetens beredskapsplaner/rutiner

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/enebakk/enebakkberedskaprevisjonsrapport.pdf


 Side 2 av 3 

revideres i 2016. Alle beredskapsplaner skal dessuten oppdateres årlig hva 
gjelder navnelister o.l 

 
b) Resultatenhetenes forventninger til andre enheter, især Eiendomsforvaltning 

og kommunalteknikk, bør avklares, slik at beredskapsplanene er realistiske. 
 

 
Rådmannens oppfølging: 
Fremdriftsplanen i forhold til oppfølgingen av punkt a og b er forsinket. Overordnet 
ROS analyse skal nå godkjennes av kommunestyret.  
 

c) Overordnet beredskapsplan (kriseledelse) skal øves minst annethvert år. Alle 
avdelinger bør avholde noen beredskapsøvelser årlig. Alle ansatte bør 
dessuten delta på minst én brannøvelse per år.  

 
Rådmannens oppfølging: 
Kommunen vil delta på en felles beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen i januar 
2017. 
 

d) Det bør vurderes om enhetsleder for Eiendomsforvaltning og 
kommunalteknikk bør sitte i kommunens kriseledelse. 

 
Rådmannens oppfølging: 
Kommunen har vurdert anbefalingen, men mener at det totalt sett vil gi bedre 
effektivitet og oversikt ved at enhetsleder for TES inngår i staben og at enhetsleder 
for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk blir utførende part på innsatsstedet.  
 

e) Reservevannforsyning bør sikres i samarbeid med private vannverk. 
 
Rådmannens oppfølging: 
Det er inngått en avtale mellom de private vannverkene og kommunen. Den 
omhandler beredskap, beskrivelse av overordnet ansvarsfordeling, kommunikasjon 
og nødvannsløsninger. 
 
Sekretariatets vurdering: 
 
Vi mener rådmannen har fulgt opp anbefalingspunkt d og e. Rådmannen skriver selv 
at anbefalingspunktene a og b er forsinket som følge av endringer i 
bemanningssituasjonen. Sekretariatet mener det positivt at kommunen deltar på en 
felles beredskapsøvelse i regi av fylkesmannen, men savner et mer konkret svar 
angående oppfølgingen av punkt c, spesielt om øvelser i egen regi og rutiner for 
dette. 
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding om 
oppfølgingspunktene a,b og c i løpet av seks måneder, før saken sendes 
kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
Ås, 2. november 2016 
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Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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Sak 41/16 Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00017-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1) Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» tas til
orientering.

2) Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Rådmannens oppfølging av anbefalinger i rapporten om demensomsorg. 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg i møte 

den 18. april 2016 jf. sak 39/16. I følge vedtaket bes rådmannen følge opp 

anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 

seks måneder. Rådmannens tilbakemelding foreligger i vedlagte notat av 3.10.2016. 

Gjennomgang av revisors anbefalinger og rådmannens oppfølging: 

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/enebakk/rapport%20om%20demensomsorg%20med%20brukerunderskelse.pdf
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1) Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede 

har en kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, for å komme tidlig 

i gang med tjenester. 

 
Rådmannens oppfølging: 
Rådmannen skriver blant annet at det vil komme en statlig veileder om forebyggende 
hjemmebesøk i kommunene innen utgangen av 2016. I denne understrekes 
viktigheten av hjemmebesøk hos eldre som ikke mottar helse- og omsorgstjenester i 
kommunen. Kommunen har startet et arbeid med å vurdere hvordan en ordning med 
hjemmebesøk etc. kan organiseres og iverksettes. 
 

2) Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid før 
Enebakks eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020. 
 

Rådmannens oppfølging:  
Rådmannen viser til at behovet for nye sykehjemsplasser vil øke med 16 plasser de 
neste fire år, 45 plasser de neste ti årene og nesten 100 plasser de neste 15 årene. 
Rådmannen har signalisert at omprioriteringer i kommunes ressursbruk som følge av 
dette vil tvinge seg frem. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettmessige forhold 
ved fremleggelse av budsjett og økonomiplan 2017-2020. 
 
 
Sekretariatets vurdering: 
Rådmannen har gitt en grundig beskrivelse av utfordringene det er å identifisere 
innbyggere med demenssykdom, før de mottar kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. Vi forstår det slik at kommunens arbeid med oppfølging av dette 
punktet er i startgropa, og anbefaler kontrollutvalget om å følge opp rådmannens 
arbeid i den årlige dialogen med kommunalsjef for helse og omsorg i 2017. For øvrig 
mener vi at vedtaket er fulgt opp og kan oversendes kommunestyret. 
 
 
 
Ås, 26. oktober 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 



ENEBAKK KOMMUNE NOTAT
Helse- og omsorgsavdelingen
Saksnr:  2015/1173    Arkivkode:  G04

Emne Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonens funn ad 
demensomsorgen i Enebakk

Til Kontrollutvalget

Fra  Rådmann Kjersti Øiseth
Kopi til

Dato  03.10.2016

Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2015, med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak av 
05.05.15, en forvaltningsrevisjon knyttet til demensomsorgen i Enebakk kommune.

I rapporten kom Follo distriktsrevisjon med to anbefalinger:

a. «Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har en 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, for å komme tidlig i gang med 
tjenester».

b. «Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid før Enebakks 
eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020».
(Forvaltningsrevisjonsrapport 2015).

Kommunens tilbud til personer med demenssykdom er fyllestgjørende redegjort for i nevnte 
forvaltningsrevisjonsrapport. Rådmannen gir derfor her et kort sammendrag av 
tjenestetilbudet, og viser forøvrige til vedlegg i saken.

Enebakk kommune har pr i dag 50% stilling som demenskoordinator. Det er 
demenskoordinator som blant annet og i samarbeid med flere enheter i kommunen arbeider 
for tidlig identifisering av hjemmeboende med demenssykdom. Demenskoordinator har også 
en veiledende rolle og er et lavterskeltilbud til mennesker med demenssykdom og dennes 
pårørende.

Rutinen for å identifisere innbyggere med demenssykdom er i dag som følger:

1. Å identifisere mulig og tidlig demenssykdom gjøres pr i dag av pårørende, sykehus 
eller kommunalt ansatte som yter tjeneste til personen. Diagnostisering gjøres hos 
fastlege eller ved utredning i spesialisthelsetjenesten.  Lege tar kontakt med 
demenskoordinator som etter avtale gjør et hjembesøk. Under hjembesøket gjøres en 
første kartlegging av behov for oppfølging videre.

2. Under hjembesøket informerer demenskoordinator om de tjenester Enebakk kommune 
har som kan være aktuelle for den enkelte etter behov. Omfanget av tjenester gjøres i 
samarbeid med pårørende og personen med demenssykdom og i samarbeid og etter 
vedtak i Forvaltningstjenesten.
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3. Dersom utredning ikke er igangsatt, tar bruker, pårørende eller demenskoordinator 
kontakt med fastlege med anmodning om å henvise pasienten/brukeren til utredning 
for demens.

4. Søknad om tjeneste(r) sendes til Forvaltningsenheten i Enebakk kommune.
Det være seg plass i dagsenter, hjemmesykepleie, avlastningsplass i sykehjem for å 
avlaste pårørende eller sykehjemsplass.

5. Demenskoordinator har jevnlige samarbeidsmøter med Forvaltningstjenesten (etter 
samtykke), hjemmetjenesten og rehabiliteringsenheten vedrørende personen med 
antatt behov og hvilke tjenester det kan være aktuelt å tilby.

De kommunale tjenestene Enebakk kommune tilbyr personer med demenssykdom er pr i dag; 
hjemmetjeneste med hjemmesykepleie og praktisk bistand, veiledning fra demenskoordinator 
og forvaltningstjeneste, tilrettelegging i hjemmet med for eksempel komfyrvakt, 
trygghetsalarm, med mer, dagsenter for mennesker med demenssykdom med tilpassede 
aktiviteter og måltider i fellesskap med andre, skjermet enhet som tilbyr korttidsopphold i 
sykehjem, rulleringsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold i sykehjem.

Forvaltningsrapportens anbefaling om at «rutiner for å identifisere innbyggere med 
demenssykdom som ikke allerede har en kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, 
for å komme tidlig i gang med tjenester» henviser til et forbedringspotensial knyttet til 
kommunens rutiner på området. 

Rådmannen ser at rutinene og praksisen på området ikke i tilstrekkelig grad fanger opp 
personer med begynnende demensproblematikk som ikke allerede har kommunale tjenester. 

Imidlertid er det rådmannens oppfatning at dette må ses i sammenheng med, og at 
utfordringen knyttet til arbeid med tidlig diagnostisering av personer med demens som ikke 
allerede har en kommunal tjeneste, i første rekke er et ressursspørsmål. 

Kommunens plikt til å yte «nødvendig helsehjelp» innebærer at kommunen, som hovedregel, 
gjennom henvisning fra ulike samarbeidspartnere eller gjennom direkte søknad eller 
henvendelse fra bruker eller pårørende, blir gjort kjent med en konkret situasjon og på den 
bakgrunn foretar en individuell vurdering av behov for og retten til ulike tiltak.
Et slikt system bygger på den forutsetning at kommunen, gjennom ulike kanaler, blir gjort 
kjent med et mulig behov hos enkeltpersoner.

Videre har kommunen et generelt ansvar for å følge folkehelseutviklingen i lokalsamfunnet 
og gjennom sine planer og tiltak legge til rette for at det utvikles gode og trygge bo og 
lokalsamfunn.

Når det er snakk om å avdekke sykdom, lidelser og symptomer og deretter vurdere eventuelle 
hjelpetiltak hos enkeltindivider som ikke allerede er kjent i kommunen eller har bedt om 
tjenester, er det en mer sammensatt og krevende problemstilling som berører så vel rettslige, 
etiske og økonomiske aspekter.

Kommunen har et uttalt ønske om, og jobber for at innbyggerne i Enebakk skal bo og leve 
lengst mulig i eget hjem. Dette er fundert på en oppfatning om at for de aller fleste er det i 
eget hjem man både ønsker å være og at det er i hjemlige omgivelser man i størst grad mestrer 
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egen tilværelse. For kommunen vil det være ønskelig å legge til rette for dette også av 
kapasitetsmessige og økonomiske årsaker.

Sett i lys av ovennevnte, er det derfor viktig både for kommunen og den enkelte innbygger, at 
det finnes systemer og mekanismer som gjør at nødvendige bistandsbehov kan avdekkes før 
disse utvikler seg til å bli så belastende at muligheten til å kunne bo og leve godt i eget hjem 
forringes og reduseres. Sett i et slikt perspektiv er det av stor betydning å komme i kontakt 
med og relasjon til innbyggere som ikke allerede er mottakere av kommunale tjenester på et 
tidligst mulig tidspunkt. Både for å avdekke, planlegge og prioritere.

Utfordringen knytter seg til på hvilken måte man skal kunne få dette til, og hvilke 
ressursmessige konsekvenser dette vil innebære for kommunen. Rådmannen er av den 
oppfatning at man i dette spørsmålet har to hovedutfordringer:

1) Kommunens tilbud og tjenester må være så vidt godt kjent og forbundet med så høy 
grad av tillit, at pårørende på eget initiativ ser nytteverdien av å selv initiere en kontakt 
med kommunen.

En begynnende demenslidelse kan være heftet med ulike tabuer, både for pasienten selv og 
dens pårørende. Det knytter seg i startfasen ofte mye usikkerhet og engstelse til hva som er i 
ferd med å skje.  Det kan ofte oppleves som en stor barriere å selv oppsøke lege eller 
kommunehelsetjeneste og fortelle at man mistenker en selv eller nære pårørende å ha en 
begynnende demenssykdom. 

Ofte kan det være slik at både pasienten selv og pårørende «strekker strikken» svært langt før 
man tar kontakt med kommunens helse og omsorgstjenester. Dette er problematisk i forhold 
til å kunne komme tidlig inn, informere, følge opp, planlegge og tilrettelegge for det man vet 
vil være viktig i de ulike faser av sykdomsforløpet. I tillegg vil en slik praksis bidra til at 
pårørende som ressurs slites unødig fort ut av stell, pleie og tilsynsoppgaver. Et av de 
viktigste tiltakene kommunen kan gjøre i arbeidet med demens, er å styrke pårørenderollen og 
legge til rette for avlastning og støtte. 

2) Kommunen bør aktivt oppsøke innbyggere i den mest utsatte alder for 
demensutvikling for å komme i nødvendig dialog

Rådmannen registrerer at sentrale myndigheter og helse og omsorgsdepartementet har varslet 
at det innen utgangen av 2016 kommer en statlig veileder knyttet til forebyggende 
hjemmebesøk i kommunene. 

Det understrekes fra sentrale myndigheter at det vil være særlig viktig å sørge for at tilbudet 
om hjembesøk rettes mot personer som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester i 
hjemmet. Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt 
virkemiddel i kommunens forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lenger i 
egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet. 

Den varslede veileder retter seg ikke bare eller spesifikt inn mot demensutfordringen, men 
mer på et generelt grunnlag. Det er imidlertid utvilsomt at demensproblematikk er, og i stadig 
større grad, vil være en av de store utfordringene man gjennom et slikt arbeid vil kunne 
målrette.
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Det er ikke varslet om, og i hvilken grad, kommunene evt. vil kompenseres økonomisk. 
Statsbudsjettet vil fremlegges 6 oktober og evt. overføringer til kommunen på dette området 
vil fremkomme da.

Forebygging i helse- og omsorgstjenesten innebærer at kommunen iverksetter tiltak på riktig 
tidspunkt i et utviklingsforløp av sykdom, funksjonstap eller sosiale problemer. Dette opp mot 
hva som er mest effektivt for å redusere lidelse og oppnå mest mulig helse og funksjonsevne. 

Rådmannen har allerede påstartet et arbeide i HOS administrasjonen for å vurdere hvordan en 
ordning med hjemmebesøk etc. kan organiseres og iverksettes.

Forvaltningsrevisjonens andre anbefaling «bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør 
planlegges i god tid før Enebakks eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020».

Andel eldre mennesker over 80 år vil øke markant i Enebakk kommune i tiden fremover.
Ifølge SSB`s befolkningsframskrivning vil antall eldre mennesker over 80 år øke fra dagens 
antall på 266 til i underkant av 1000 personer de neste 15 årene.

Rådmannen stiller seg helt bak forvaltningsrevisjonens funn på dette området.

Kommunen har i dag 45 langtidsplasser totalt sett.

Det fremtidige behovet for sykehjemsplasser vil følge nedenstående oversikt dersom man 
legger tilsvarende dekningsgrad til grunn som i dag (20 %).

Kommune: Antall eldre over 80 år pr 
2015:

Prognoser over 
80 år + plasser 
m. 20 % 
dekningsgrad i 
2020:

Prognoser over 
80 år + plasser 
m. 20 % 
dekningsgrad i 
2025:

Prognoser over 
80 år + plasser 
m. 20 % 
dekningsgrad i 
2030:

Enebakk 266 (SSB 
bef.stat.middelverdi.2012)

61,4 90 142,6 

Som det fremkommer av tabellen vil behovet for nye sykehjemsplasser øke med 16 plasser de 
neste 4 årene. Videre vil behovet øke med 45 plasser de neste 10 årene og nesten 100 plasser 
de neste 15 årene.

Rådmannen har ved flere tidligere anledninger påpekt og understreket den enorme 
utfordringen de demografiske endringene i befolkningen vil ha for Enebakk kommune.

Nå understreker rådmannen at hovedutfordringen ikke først og fremst knytter seg til å bygge 
flere plasser.  Det finnes gode statlige tilskudds og låneordninger til dette formålet. En massiv 
utbygging vil, til tross for tilskuddsordningene, legge et ytterligere press på kommunens 
lånegjeld og påfølgende forpliktelser på renter og avdrag.

Imidlertid vil hovedutfordringen være å finne budsjettmidler til å bemanne og drifte de nye 
plassene.
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KOSTRA tall for 2015 viser at Enebakk kommune er den kommunen i Norge som bruker 
minst penger av sin totale netto disponible inntekt på pleie og omsorg.

Rådmannen har signalisert at med bakgrunn i de demografiske endringer man vet vil komme, 
vil omprioriteringer i kommunens ressursbruk måtte tvinge seg fram.
Rådmannen vil komme tilbake til de budsjettmessige forhold rundt dette ved fremleggelsen av 
budsjett og økonomiplan 2017-2020.
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Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 
2020. 

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i
planperioden.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Enebakk kommune  2017 - 2020.pdf, 
EnebakkOverordnetAnalyse 

SAKSUTREDNING: 

Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres 
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse 
gjennom forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en 
plan for forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas 
av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  



 Side 2 av 2 

Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 
På bakgrunn av en overordnet analyse fra distriktsrevisjonen, har kontrollutvalget 
drøftet mulige risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale 
virksomhetsområder. Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtaket 
i sak 21/16 den 5. september. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en 
handlingsplan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Sekretæren har i 
forslaget til plan tatt inn de temaene utvalget var enige om i forrige møte.  
 
I følge plan for selskapskontroll som ble vedtatt av kommunestyret 26.september 
2016, legges det opp til en forvaltningsrevisjon av Enebakk Produkter AS i 2019, 
dette prosjektet inngår i vedlagte plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Forslaget til plan bygger på at det gjennomføres 1,5 prosjekter per år, som i perioden 
utgjør totalt seks prosjekter. Flere prosjekter må eventuelt avtales og finansieres 
særskilt.  I diskusjonen prioriterte utvalget til sammen seks områder, 
forvaltningsrevisjon av Enebakk produkter kommer i tillegg. Kontrollutvalget bes 
vurdere om antall prosjekter bør reduseres til totalt seks i perioden, eller om de vil ta 
denne prioriteringen senere i planperioden.  

 
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre 
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny 
plan. 
 
Ås, 2. november 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 
 
 
Vedlegg  

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020 fra FIKS 
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Enebakk kommune fra  

Follo distriktsrevisjon, datert 1.6.2016 
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Plan for forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune 2017 - 
2020 

 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
 
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan. 
 

Rapportering 
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende 
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak 
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om 
oppfølgingen. 
 

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016): 
 

 NAV – Enebakk 

 Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 

 Byggesaksbehandlingen  

 Beredskap og sikkerhet 

 Demensomsorg 

 Mobbing i skolen (levers i 2016) 

 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen, kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens 
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema 
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 

 

Selskapskontroll 

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i. 
Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Enebakk Produkter AS 

2. Alarmsentralen brann øst AS 
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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 

 

Kommunestyret vedtok 26. september 2016 etter innstilling fra kontrollutvalget en 

plan for selskapskontroll 2017 – 2020. I planen er det lagt opp til å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon av Enebakk Produkter i 2019.  En forvaltningsrevisjon av ett av 

selskapene skal samordnes med ressursbruken til forvaltningsrevisjon totalt sett, og 

inngår derfor som del av denne planen.  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med 
risiko- og vesentlighetsanalysen.  
 
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen har fra 2012 forutsatt at det 
gjennomføres 1,5 prosjekter pr. år. Vi legger til grunn for planen at denne ordningen 
videreføres. Dette gir totalt seks prosjekter i perioden, og gjennomføres ved at 
revisjonen leverer to prosjekter i 2017 og 2019 og ett prosjekt i 2018 og 2020.  
 
Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte 
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.  
 
Følgende prosjekter prioriteres for Enebakk kommune for 2017 – 2020: 
 
 
 

Prosjekt Aktuelle tema 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
sykefraværsoppfølging 

 
- Effekt av de ulike tiltakene 
- Etterlevelse av IA-ordningen 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
internkontroll 
 

 
Etterlevelse av lovverk i tjenesteproduksjon 
og myndighetsutøvelse 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
grunnskoledrift 

 
- tilpasset opplæring 
-trivsel og kompetanse blant lærere og 
elever 
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Forvaltningsrevisjon av pleie og 
omsorg/ samhandlingsreformen 

- kapasitet 
- oppfølging samhandlingsreformen 
-kompetanse 
-samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter.  
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
ressurskrevende brukere 

- kvalitet 
-ressursbruk 
-refusjon av utgifter 
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
flyktningetjenesten 
 

 
-integrering 
-tilbud om bolig, barnehage, skole og arbeid 

 
Forvaltningsrevisjon av kommunale 
avgifter 
 

 
-Beregning av gebyr på selvkostområdet 
 

Forvaltningsrevisjon av Enebakk 
produkter AS 

-Måloppfyllelse 
-Effektivitet 
-økonomistyring 
(jf. plan for selskapskontroll) 

 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon 1. juni  
2016. 
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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.  
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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."   
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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. 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune 

 

11 

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. 

 

 



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 43/16 Tema forvaltningsrevisjon 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00358-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017, med forbehold 
om at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020»: 

1. 

2. 

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal i annen sak i dette møtet vedta sin innstilling til kommunestyret 
om «Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.» Av hensyn til revisjonens planlegging 
er det en fordel om forvaltningsrevisjonsprosjekt(er) i 2017 avklares så tidlig som 
mulig. Med forbehold om kommunestyret vedtak i saken, foreslår vi at utvalget velger 
tema i dette møtet. 

Revisjonen har i e-post til sekretariatet den 13.september 2016 opplyst at de 
beregner en leveranse på 1,5 forvaltningsrevisjonsrapporter til Enebakk per år. Dette 
har tidligere blitt løst ved at kontrollutvalget annet hvert år får levert henholdsvis ett 
og to prosjekter. Vi foreslår å videreføre denne ordningen. I 2016 bestilte utvalget ett 
prosjekt (Mobbing i Enebakk skolen). Utvalget kan derfor etter vår beregning bestille 
to prosjekter i 2017.  

På grunnlag av utvalgets valg av områder/tema vil sekretariatet til neste møte foreslå 
mål og problemstillinger for prosjektene. Deretter vil revisjonen utarbeide 
prosjektplaner.   



 Side 2 av 2 

 
Ås, 30. november 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 44/16 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00354-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 
2017: 

1. 
2. 
Vara: 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet. 
Konferansen holdes på Gardermoen og er en viktig arena for informasjon, debatt og 
opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. Det foreligger ennå ikke noe 
ferdig program for konferansen 1. og 2. februar 2017, men på NKRFs internettsider 
kan vi lese at den blant annet vil ha etikk, korrupsjon, kommuneøkonomi og 
kommunereformen som tema.  

I utvalgets budsjettforslag for 2017 er det avsatt kr 13 000 til to deltakere på den 
årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Deltakeravgiften på NKRF-konferansen 
er kr 6 500 per person.  

FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunene faktureres direkte 
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.  

Ås, 29. november 2016 



 Side 2 av 2 

 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
 



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 45/16 Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00292-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om bruk av kulturmidler 2015 til 
orientering. 

Vedlegg: 
Rådmannens notat - Redegjørelse for kulturmidler 2015 

SAKSUTREDNING: 

Da kontrollutvalget behandlet Enebakk kommunes årsregnskap og årsberetning 
2015 i sak 15/16, ba utvalget rådmannen om en orienteringssak om ubrukte 
kulturmidler. Rådmannens svar foreligger i vedlagte notat av 16.10.2016, der hun 
beskriver hvordan kulturmidlene er fordelt, hvilke som er benyttet og hvilke midler 
som er omdisponert.  

Ås, 2. november 2016 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 



KONTROLLUTVALGET  
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

 

Særutskrift 
 
 

Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015 

Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  16/00292 
Behandlet av  Møtedato 

1 Enebakk kontrollutvalg 33/16 09.11.2016 
 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
 
Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 
 
Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 15. november 2016 
 
 
 
Lene H. Lilleheier 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 



ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 

Kultur, oppvekst og skoleavdelingen 

Saksnr:  2016/3119    Arkivkode:     

Emne  Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015. 

Til Kontrollutvalget 

 
 

Fra  Rådmann Kjersti Øiseth 

Kopi til  

 

Dato  16.10.2016 

  

Kontrollutvalget ba i forbindelse med behandling av årsregnskap og årsberetning om en 

orientering knyttet til kulturmidler i Enebakk kommune. 

 

I kulturtjenestens budsjett for 2015 var det avsatt kr 1 648 000 som ramme for tilskudd til lag 

og foreninger i Enebakk kommune.  

 

Kulturtjenesten fremmet i januar 2015 sak om sektorvis fordeling av midler til kulturformål 

for KOS-utvalget. Utvalget fattet vedtak om følgende rammer til forskjellige typer faste 

tilskudd omfattet av retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Enebakk kommune, og 

kommunal kulturaktivitet: 

 

Type tilskudd: 

 

Avsatt beløp 

Drift og vedlikehold av lekeplasser 60 000 

Drift og vedlikehold av idrettsanlegg 330 000 

Brøyting av idrettsanlegg 20 000 

Drift og vedlikehold av kulturbygg og forsamlingslokaler 70 000 

Grunnstønad til idrettsorganisasjoner 330 000 

Grunnstønad til sang-, dans-, musikk- og teaterorganisasjoner 180 000 

Grunnstønad til andre ideelle og humanitære organisasjoner 35 000 

Ferietiltak i regi av idrettsorganisasjoner 110 000 

Ferietiltak i regi av fritidsklubbene 50 000 

Sommerkulturskole 30 000 

UKM 15 000 

Den Kulturelle Skolesekken 100 000 

Fritidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne  25 000 

Arrangementer i kultursalen/kulturdager 100 000 

Tilskudd til bygdekinoen 20 000 

Kulturpris 20 000 

Kulturstipend 20 0000 

Totalt  1 515 000 

 

Med unntak av avsatte post for fritidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 

ferietiltak i regi av frivillige organisasjoner ble midlene benyttet fult ut i tråd med vedtaket. 

Av disse postene ble kr 30 000 ikke benyttet fordi det ikke ble mottatt søknader. 

  



Notat   

___________________________________________________________________________________ 
Side 2 av 

Ufordelte kulturmidler etter vedtak i den sektorvisefordelingen, kr 135 000, skulle benyttes 

som tilskudd til frivillige lag og organisasjoner i Enebakk gjennom året til aktivitet som ikke 

inngår i den faste driften av en organisasjon. Tilskudd av denne typen behandles etter § 5 i 

retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Enebakk kommune. § 5 stønad til spesielle tiltak 

lyder som følger: 

 

Med spesielle tiltak menes her tiltak som ikke inngår i en organisasjons ordinære drift, 

og som er avgrenset i tid. Slike tiltak kan for eksempel være opplæringstiltak for 

ledere, kurs, konferanser, møteserier, informasjonskampanjer, stevnearrangementer, 

kulturkvelder/-uker,utstillinger mv. 

Det gis ikke støtte til offentlig fester og andre arrangementer som tar sikte på 

økonomisk vinning. Videre gis det ikke støtte til individuelle deltageravgifter og 

reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleire og lignende.  

Søknader fra utøvere som deltar i nasjonale og internasjonale mesterskap, og som er 

medlemmer av organisasjoner/lag hjemmehørende i Enebakk, er tilskuddsberettiget.    

Søknad om stønad til spesielle tiltak må foruten redegjørelse for tiltakets art inneholde 

opplysninger om anslått antall deltakere, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det 

skal søkes i god tid før tiltaket skal gjennomføres.  Stønader til spesielle tiltak 

utbetales som hovedregel mot framlagt dokumentasjon av utgifter ved gjennomført 

arrangement. 

 

Søknader etter denne paragrafen behandles stort sett administrativt av kulturtjenesten. I 2015 

ble det innvilget kr 45 000 til forskjellige organisasjoner etter denne paragrafen. 

 

En gjennomgang av fattede vedtak og gjennomført aktivitet viser at kr 120 000 av midler til 

kulturformål er omdisponert til innkjøp av utstyr i kultursalen. Midlene er benyttet til innkjøp 

av: 

Sceneteppe med system for oppheng kr 62 500 

Trådløse mikrofoner kr 19 975 

Sceneskap for oppbevaring av lydutstyr kr 31 500 

Speil kr 28 469   



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 46/16 Møteplan våren 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00301-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt våren 2017. Alle dager kl. 
1830: 

Onsdag 25. januar 
Onsdag 15. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag for 2017 basert seg på åtte møter i løpet av 
året, hvorav ett i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo.  

Fire av møtene avholdes på vårparten og vi foreslår følgende tidspunkt, alle dager kl. 
1830: 

Onsdag 25. januar 
Onsdag 15. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 

Ås, 2. november 2016 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 



MØTEKALENDER – 1. HALVÅR 2017
JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI
1.S 1. nyttårsdag 1.O  HOS 1.O 1.L 1.M  1. MAI 1.T PBK 17.00 TEK 19.00

2.M 2.T   TEK 2.T   PBK 2.S 2.T 2.F   
3.T 3.F 3.F  3.M  KST 3.O 3.L
4.O 4.L 4.L 4.T 4.T 4.S
5.T 5.S 5.S 5.O   Fellesutsending 5.F  5.M 2. PINSEDAG
6.F 6.M 6.M  EMF KMU 6.T 6.L 6.T 
7.L 7.T 7.T   KOS 7.F  7.S 7.O  
8.S 8.O 8.O   HOS 8.L 8.M  FSK ADU 8.T  
9.M 9.T 9.T    TEK 9.S 9.T  9.F   
10.T 10.F 10.F 10.M 10.O 10.L
11.O 11.L 11.L 11.T 11.T 11.S
12.T 12.S 12.S 12.O  12.F    12.M  FSK
13.F 13.M  FSK ADU 13.M 13.T  Skjærtorsdag 13.L 13.T 
14.L 14.T 14.T 14.F  Langfredag 14.S 14.O
15.S 15.O  15.O 15.L  Påskeaften 15.M   KST 15.T
16.M  KST 16.T 16.T 16.S   1. påskedag 16.T  16.F  
17.T 17.F 17.F  17.M  2. påskedag 17.O   HURRA 17.L
18.O Fellesutsending 18.L 18.L 18.T 18.T  Fellesutsending 18.S
19.T 19.S 19.S 19.O 19.F 19.M  KST
20.F 20.M VIN 20.M  FSK 20.T  PBK 20.L 20.T  
21.L 21.T       TER 21.T 21.F 21.S 21.O
22.S 22.O Fellesutsending          22.O 22.L 22.M  FSK (medarb.samt.) 22.T   
23.M 23.T               FERI 23.T 23.S 23.T   KMU EMF 23.F   
24.T 24.F                       E 24.F     24.M  EMF KMU 24.O 24.L
25.O 25.L                         25.L 25.T   KOS 25.T  Kr. Himmelfart 25.S
26.T  PBK 26.S                             26.S 26.O   HOS 26.F  26.M
27.F 27.M  KST 27.M 27.T   TEK 27.L 27.T
28.L 28.T 28.T 28.F 28.S 28.O
29.S 29.O 29.L 29.M  KST - årsmøte 29.T  TEK
30.M  EMF  KMU 30.T 30.S 30.T   KOS 30.F   
31.T   KOS 31.F   31.O   HOS



MØTEPLAN - 1. HALVÅR 2017                    
JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Fellesuts. av sakspapirer 18 22 5 18

Utsending til formannsk. 6 13 2 16 6

Utsending til kommunest. 4 15 22 3 22 7
Utsending til PBL

Partimøter

KST  -Kommunestyremøte 16 27 3 15 29 19

FSK - Formannskapet 13 20 8 22 12

KOS – Kultur, oppvekst, skole 31 7 25 30

HOS – Helse og omsorg 1 8 26 31

TEM – Teknikk og utvikling 2 9 27 1 29

KMU – Klima- og miljøutv. 30 6 24 23
PBK – Prosjekt- og byggekom. 26 2 20 1
KU  - Kontrollutvalget – 
Follomøte 14
ADU  - Administrasjonsutvalget 13 8
AMU  - Arbeidsmiljøutvalget 
EMF – Rådet for eldre og mennesker 
med nedsattfunksjonsevne

30 6 24 23

HTV-møter
ALF - lederforum 3 10 17 31 7 14 21 28 14 21 28 4 18 25 9 16 23 30 6 13 27
ULF - Utvidet lederforum  24 7 2 20



Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

 Tittel: Sak fra klagenemnda i Enebakk 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13



KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Sak 48/16 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 16/00277-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 09.11.2016 
Enebakk kontrollutvalg 07.12.2016 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.

Muntlige orienteringer: 
Rapport fra revisjonen om arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten «Mobbing i 
skolen."

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.september 2016
2) Kopi av Kommunestyrets vedtak sak 81/16 – Sammenslåing av FDR med Økr
3) Kopi av Kommunestyrets vedtak sak 80/16 – Plan Selskapskontroll 2017-2020
4) 2. tertialrapport 2016
5) Årshjul
6) Aktivitetsplanen per november 2016

7) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. november 2016
9)  Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. november - uoff. jf. Offl. §13 jf. Fvl§13 

Ås, 2. november 2016 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 92016409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 



SaksframleggENEBAKK KOMMUNE

Saksnr.:  2016/2415 Arkivkode:  026 Saksbehandler:  Lise Østnes

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:
81/16 Kommunestyret 26.09.2016

Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold 
kommunerevisjon IKS

Dokumenter som er vedlagt: Særutskrift fra Kontrollutvalget – 05.09.2016
Utredning om sammenslåing dat 31.08.2016

Dokumenter som ikke er vedlagt:

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

Saksprotokoll for  Kommunestyret - 26.09.2016 

Behandling:

Votering: Kontrollutvalgets innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:

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

SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Follo Distriktsrevisjon og Østfold kommunerevisjon har utarbeidet en redegjørelse om 
sammenslåing av de to selskapene.  Selskapsavtalen for det nye selskapet ble godkjent i 
representantskapsmøter i mai/juni og foreligger nå til behandling av deltakerkommunene.

Bakgrunn
Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2017.



Saksopplysninger
Vedlagte redegjørelse 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 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. 
§ 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. 

Vurderinger og begrunnelse
Redegjørelsen begrunner behovet for å slå sammen disse to.  Fusjonen vil trolig bla. gi økt 
kompetanse og mindre sårbarhet.

Det er lagt fram en estimert kostnadsutvikling for det nye selskapet som er i overenstemmelse 
med Follo distriktsrevisjons egen økonomiplan for de neste årene, med 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 denne utgiften 
vil uansett komme.



SaksframleggENEBAKK KOMMUNE

Saksnr.:  2016/2419 Arkivkode:  216 Saksbehandler:  Lise Østnes

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:
80/16 Kommunestyret 26.09.2016

Selskapskontroll 2017 – 2020 

Dokumenter som er vedlagt: Særutskrift fra kontrollutvalget
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020

Dokumenter som ikke er vedlagt:

KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: 
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017-2020 for 

Enebakk kommune.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i 

planperioden.

Saksprotokoll for  Kommunestyret - 26.09.2016 

Behandling:

Votering: Kontrollutvalgets innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017-2020 for 
Enebakk kommune.

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

SAKSUTREDNING:

Sammendrag
FIKS har lagt fram en overordnet analyse og plan for selskapskontroll Enebakk for 
Kontrollutvalget 2017-2020.  Kontrollutvalget har behandlet saken og videresendt den til 
Enebakk kommunestyre for behandling.

Bakgrunn
Kontrollutvalgets behandling av saken.



Saksopplysninger

Analysen og planen bygger på en analyse av vesentlighet og risiko.  
Det foreslås å gjennomføre en eierskapskontroll av alle selskapene i perioden, Enebakk 
produkter AS, heleid av Enebakk kommune, undergis slik revisjon i første omgang.

Når deg gjelder interkommunale selskaper bør forvaltningsrevisjon av disse drøftes med de 
andre kommunene.

Med bakgrunn i analysen kan bl.a. følgende bli drøftet:
 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)



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: 05.09.2016 kl. 18:30 
Sted: Formannskapsalen 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne 
Marit Næss (Sp) 
 
 
 
 
Ikke møtt: Mona Lauritsen (FrP) 
 
 
Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte:  
Steinar Neby (revisjonssjef), Didrik Hjort (avdelingsleder) 
 
 
Møtesekretær: Lene H.Lilleheier (FIKS) 
   
 
Diverse merknader: 
Møtet startet med opplæring i bruk av iPad. Øivind Gundersen leverte sin iPad 

tilbake til kommunen. Innkalling/sakspapir blir heretter kun tilgjengelig som 

elektronisk versjon. 

 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 08.09.2016 
 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./ 
leder 

Øivind Gundersen/s./ 
nesteleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

20/16 16/00150-5 Rådmannens svar på revisjonens rapport pr. 
31.12.15 

3 

21/16 16/00122-8 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 3 

22/16 16/00208-1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017 - 2020 

4 

23/16 16/00209-2 Overordnet revisjonsstrategi 2016 5 

24/16 16/00195-2 Revisjonens rapport per 30.04.2016 5 

25/16 16/00223-1 Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med 
Østfold kommunerevisjon IKS 

6 

26/16 16/00207-1 Budsjett kontroll og tilsyn 2017 7 

27/16 16/00204-1 Møteplan høsten 2016 8 

28/16 16/00161-1 Orienteringssaker 5. september 2016 9 

Eventuelt 
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Enebakk KU-20/16 
Rådmannens svar på revisjonens rapport pr. 31.12.15 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per. 31.12.2015 revisjonsbrev nr. 6 og 

rådmannens svar av 18.5.2016 til orientering.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Revisjonssjefen svarte på spørsmålene fra utvalget. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per. 31.12.2015 revisjonsbrev nr. 6 og 

rådmannens svar av 18.5.2016 til orientering.  

 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-21/16 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
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. 

 

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Didrik Hjort fra FDR presenterte hovedpunktene i analysen. Utvalget ble enige om å 

prioritere følgende områder: Sykefravær, internkontroll, grunnskole, pleie og 

omsorg/samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere, flyktningetjenesten og 

kommunale avgifter.  

 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 

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. 

 

 
 
 

Enebakk KU-22/16 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 
 
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. 

 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Sekretæren presenterte noen hovedpunkter fra analysen og forslag til plan. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
 

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

planperioden 

 
 
 

Enebakk KU-23/16 
Overordnet revisjonsstrategi 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Revisjonssjefen svarte på utvalgets spørsmål. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-24/16 
Revisjonens rapport per 30.04.2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon for revisjonsåret 2015 tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Revisjonssjefen kommenterte rapporten.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon for revisjonsåret 2015 tas til orientering. 
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Enebakk KU-25/16 
Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold 
kommunerevisjon IKS 
 
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. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Revisjonssjefen svarte på utvalgets spørsmål.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
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. 
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Enebakk KU-26/16 
Budsjett kontroll og tilsyn 2017 
 
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. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
Styrebehandlet budsjett fra FDR ble delt ut i møtet, og legges ved saken. Enebakk 
kommunes andel av utgiftene er uendret i det endelige forslaget fra FDR, og innvirker 
ikke på foreslått budsjett for kontroll og tilsyn.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
 

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. 
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Enebakk KU-27/16 
Møteplan høsten 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 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
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 
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Enebakk KU-28/16 
Orienteringssaker 5. september 2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  



  
Enebakk kontrollutvalg 05.09.2016 Side 10 av 10 

  

 
 
 



 

 

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 

 

 

30.11.2016 



SaksframleggENEBAKK KOMMUNE

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

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:
Formannskapet
Kommunestyret

2. tertialrapport 2016

Dokumenter som er vedlagt:
 Avdelingsvise rapporter for 2. tertial
 Finansrapport for 2. tertial
 Prosjektoversikt

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 Tertialrapporten tas til orientering.

SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Rapporten for 2. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 2/3-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. 

Videre sier kommunens finansreglement punkt 1.8. 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 forventet merforbruk på ca. 3 mill. kroner ved årets slutt. 
2,34 mill. kroner av dette ligger på Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) og 0,62 mill. kroner 
på sentraladministrasjonen (SA). Finansområdet er estimert å være tilnærmet i balanse. 



Tiltak som settes inn i HOS for å komme i budsjettmessig balanse er blant annet å begrense 
bruken av private aktører i barneverntjenesten og bruk av institusjonsplasser i barnevernet. 
Det vil også stilles ytterligere strenge krav for å tildeles sykehjemsplass. SA vil i perioden 
blant annet holde en stilling vakant.

Kommunen har i 2016 fortsatt arbeidet med å innføre mål- og resultatstyring. Resultater fra 
fokusområdene økonomi og medarbeider er vist i saksframlegget. Avdeling for teknikk og 
samfunn (TES) har også målinger innenfor fokusområdet produksjon/kvalitet. Det henvendes 
til avdelingens tertialrapport for nærmere detaljer.  

SENTRALADMINISTRASJONEN (SA)

Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial
Diff. fra 1. 

tertial 1. tertial

Økonomi

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Avvik ift. netto 
budsjettramme 

104 % 3 % 101 %

Motiverte medarbeidere M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 95,2 % 0,6 % 94,6 %

 Medarbeidere/Organisasjon

SA har pr 2. tertial et merforbruk på 0,88 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere utgifter 
enn forventet i forbindelse med kommunereformen og møtegodtgjørelser. 

I forhold til driftskostnadene har avdelingen et merforbruk knyttet til portoutgifter. Det 
arbeides med løsninger innenfor elektronisk kommunikasjon som på sikt vil kunne medføre til 
besparelser for SA og for kommunen som helhet.  

Totalt forventer SA ved årets slutt et merforbruk på 0,62 mill. kroner. Dette skyldes 
forholdene nevnt ovenfor. SA vil ut året holde en stilling vakant for å prøve å komme i 
budsjettmessig balanse. 

For mer detaljer se vedlagt tertialrapport for SA.

KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN (KOS)

KOS (tall i hele tusen)  RSK 31/8 BUD 
31/8

Avvik 
31/8

BUD 
2016 Prognose

Avdelingen samlet: 163 166 169 785 -6 619 238 353 238 353

SA (tall i hele tusen)  RSK 
31/8

BUD 
31/8

Avvik 
31/8

BUD 
2016 Prognose

Avdelingen samlet:  24 428  23 550  878  37 551  38 167



Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial
Diff. fra 1. 

tertial 1. tertial
Økonomi

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Avvik ift. netto 
budsjettramme 

96 % -1 % 97 %

Motiverte medarbeidere M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 93,3 % 4,1 % 89,2 %

 Medarbeidere/Organisasjon

KOS har hittil i år et mindreforbruk på 6,6 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet 
mottatt statlige overføringer til økt lærertetthet og tidlig innsats i skolene. I tillegg er 
refusjoner for fremmedspråklig undervisning mottatt tidligere enn periodisert budsjett. 

Avdelingen forventer et mindreforbruk på rundt 2,6 mill. kroner på lønn ved årets slutt.  Dette 
knytter seg i hovedsak til vakanser og sykelønnsrefusjoner. Videre forventes det merforbruk 
på omkring 1,8 mill. kroner grunnet innkjøp av nytt digitalt utstyr og inventar, samt økte 
kostnader til skoleskyss. Avdelingen samlet forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Perspektivet resten av året blir å blant annet å ferdigstille arbeidet med balansert målstyring 
slik at dette kan implementeres i avdelingen fra 1.januar 2017. Det skal videre utarbeides et 
handlingsprogram for perioden 2017 – 2020, og det skal sluttføres saker som er bestilt politisk 
gjennom budsjettvedtaket og andre vedtak. 

Kulturtjenesten har ny enhetsleder for kultur og ny kulturskolerektor. Mye av høstens arbeid 
vil bestå i å gjøre seg kjent med rutiner, planverk og kulturtjenestens arbeid i Enebakk. 

Ytre Enebakk skole flytter til midlertidige lokaler i uke 40. Det er derfor knyttet usikkerhet til 
eventuelle uforutsette utgifter i den forbindelse.

Barnehagene har fortsatt overtallighet og prosessen i avdelingen for å avvikle overtalligheten 
videreføres gjennom årets siste tertial.

For mer detaljer se vedlagt tertialrapport for KOS.

HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN (HOS)

HOS  (tall i hele tusen)  RSK 31/8 BUD 
31/8

Avvik 
31/8

BUD 
2016 Prognose

Avdelingen samlet: 120 772 122 057 -1 285 169 753 172 122

Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial
Diff. fra 1. 

tertial 1. tertial
Økonomi

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Avvik ift. netto 
budsjettramme 

99 % 5 % 94 %

Motiverte medarbeidere M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 90,7 % 1,5 % 89,2 %
 Medarbeidere/Organisasjon

HOS har hittil i år et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kroner. Avviket skyldes blant annet 
merinntekter knyttet til øremerkede tilskudd og refusjoner for ressurskrevende tjenester. 

For avdelingen samlet forventes det et merforbruk på ca. 2,34 mill. kroner. Merforbruket 
innenfor lønn knytter seg til økt innleie av personell i hjemmesykepleien og sykehjem. I 



tillegg er det varslet et merforbruk på grunn av blant annet økte kostnader til legevakt i 
Skedsmo, institusjonsplasseringer og sakkyndige utredninger i barneverntjenesten. Videre er 
det forventet merinntekter fra refusjoner og etterbetalinger som reduserer noe av merforbruket 
på avdelingsnivå.  

Tiltak som settes inn for å komme i budsjettmessig balanse er blant annet å begrense bruken 
av private aktører i barneverntjenesten og bruk av institusjonsplasser i barnevernet. Det vil 
også stilles ytterligere strenge krav for å tildeles sykehjemsplass. 

HOS har opplevd høyt aktivitetsnivå innenfor flere tjenesteområder så lang i år. I 
hjemmetjenesten har antall tjenestemottakere med sammensatte og alvorlige diagnoser vært 
økende og dette krever en god faglig bemanning. Skolehelsetjenesten og rus/psykiatri 
opplever stor pågang av ungdom som viser symptomer på psykiske vansker. Sykehjemmet 
har hittil i år kjøpt plass i andre sykehjem i 235 døgn. 

Oppgaveoverføring fra stat til kommune knytter seg også til personer med diagnoser innenfor 
rus og psykiatri. Dette feltet er ikke like godt definert som overføring av somatiske pasienter 
fra sykehusene til kommunene. Det følger heller ikke med overføring av midler fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene slik tilfellet var ved overføring av somatisk syke 
pasienter. 

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 som 
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.

For mer detaljer se vedlagt tertialrapport for HOS.

AVDELING FOR TEKNIKK OG SAMFUNN (TES)

TES (tall i hele tusen)  RSK 
31/8

BUD 
31/8

Avvik 
31/8

BUD 
2016

Prognose

Avdelingen samlet: 31 544 35 951 -4 407 54 211 54 211

Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial
Diff. fra 1. 

tertial 1. tertial
Økonomi

God økonomistyring  Ø1. God budsjettdisiplin
Ø1. Avvik ift. netto 
budsjettramme 

88 % -16 % 104 %

Motiverte medarbeidere M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 95,0 % 0,7 % 94,3 %
 Medarbeidere/Organisasjon

TES har hittil i år et mindreforbruk på ca. 4,4 mill. kroner. Dette skyldes i blant annet 
mindrekosnader til lønn på grunn av blant annet syke- og svangerskapsrefusjoner. I tillegg har 
TES merinntekt knyttet gebyrer og overføringer fra prosjekter til drift hittil i år.   



Ved årets slutt forventes det at avdelingen vil gå i balanse. Det er imidlertid varslet et 
merforbruk på blant annet strøm. Dette håndteres internt ved hjelp av merinntekter eller 
mindrekostnader andre steder i avdelingen.

TES opplever høy aktivitet blant annet innenfor stabsenheten. Dette har sammenheng med at 
planlegging av den nye skolen er tidkrevende på prosjektledernivå og kommunalsjefsnivå. 
Innenfor bygningsdrift og vedlikehold har aktiviteten 2. tertial vært knyttet til blant annet 
rehabilitering av tak på bygdetunet, bytte av ytterkledning på sydfasade på Mjær 
ungdomsskole og rehabilitering av 3 utleieenheter på Nylende. Resten av året vil det være 
fokus på ferdigstilling og oppfølging av EPC-prosjektet. Det har også blitt foretatt ansettelse i 
enhetslederstillingen ved EKT-enheten med tiltredelse i september. Dette vil være gunstig for 
enhetens oppgaveløsing. 

For mer detaljer se vedlagt tertialrapport for TES.

SYKEFRAVÆR
Sykefraværet i kommunen er noe redusert sammenliknet med 1. tertial. Det er i hovedsak 
innenfor korttidsfraværet det har vært en reduksjon innenfor. 

2.Tertial 2016 1.Tertial 2016 Hele 2015
Sykefravær
<16 dg. i %

Sykefravær
16 dg. < i

Sykefravær
<16 dg. i %

Sykefravær
16 dg. < i %

Sykefravær
<16 dg. i %

Sykefravær
16 dg. < i %

2,6 % 4,7% 4,4 % 5,1 % 3,2 % 5,7 %
Totalt 7,3 % Totalt 9,5 % Totalt 8,8 %

Mål Måleindikator Mål tekst/forklaring 2.tertial
Diff. fra 1. 

tertial 1. tertial
Motiverte medarbeidere M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 92,7 % 2,2 % 90,5 %

ÅRSVERK 

Antall årsverk i Enebakk kommune

31.12.2015 1. tertial 2. tertial
570,08 568,55 575,03

Antall årsverk har økt fra 31.12.2015 til 2. tertial. HOS har i perioden økt antall ansatte i 
henhold til Handlingsprogram 2016-2019. Dette er 2 årsverk til styrking av kvelds- og 
nattevakter i hjemmetjenesten og 2 årsverk knyttet til ungdomsprosjektet i NAV. KOS har 
hatt nedgangen i antall årsverk på 4,77 årsverk. Dette skyldes endringer i antall klasser i 
skolene og delvis avvikling av overtallighet i barnehagene. I tillegg skyldes endringene fra 
2015 at flere avdelinger har funnet feil i rapportert antall årsverk. Dette er korrigert i 2. 
tertialrapport.  



AVVIKSMELDINGER
I 2015 ble det meldt inn totalt 433 avvik. Av de totalt 433 meldte avvikene i perioden 2015 er 
det 188 avvik som er registeret som HMS. Det er meldt 108 på organisasjon og 207 på 
tjeneste bruker. Per 12. september 2016 er det meldt inn totalt 356 avvik. Avviksrapport for 
perioden 1. januar til og med 12. september viser flest avvik meldt fra HOS. Meldte avvik 
totalt i år er 356. Disse fordeler seg med 188 på tjeneste bruker, 143 på HMS og 25 på 
organisasjon.

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
Enebakk kommune har mottatt ca. 173 mill. kroner i skatteinntekter og inntektsutjevning på 
ca. 7,7 mill. kroner pr 2. tertial. Totalt har kommunen mottatt ca. 4,5 mill. kroner mer i 
skatteinntekter enn budsjettert.  

Enebakk har pr juli en skatteinntekt pr innbygger som utgjør 89,6 % av landsgjennomsnittet. 
Tidligere i år har kommunen ligget over 90 % av landsgjennomsnittet. Dette har medført 
mindre i inntektsutjevning enn budsjettert. 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. 

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 2. tertial. Prognosen for 
årets slutt er at momskompensasjonen vil være lik budsjett.

Renteinntekter

Kommunen har inngått en ny bankavtale med DNB noe som har medført at kommunen har 
fått halvert innskuddsrenten i banken. I tillegg har kommunen hatt noe mindre driftslikvider i 
hovedbankforbindelsen enn forutsett. Kommunens egne prognoser viser derfor en forventet 
mindreinntekt på bankinnskudd.

Rådmannen har valgt å ikke revidere driftsrammen som følge av merinntektene på 
skatteinntektene per 2. tertial. Det er fortsatt betydelig usikkerhet til utviklingen av 
finansområdet.    

INVESTERINGER
TES står for gjennomføringen av de fleste investeringsprosjektene i kommunen. Vedlagt 
ligger en prosjektoversikt over de aktive prosjektene.

Vurderinger og begrunnelse
Rapporteringen for 2. tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært 2/3 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 kan forvente et merforbruk på ca. 3 mill. 
kroner

2. tertial 2016
Enebakk kommune RSK hittil BUD hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
Avdeling:     

1 - SA 24 428 23 550 878 37 551 38 166
2 - KOS 163 167 169 786 -6 619 238 354 238 353
3 - HOS 120 772 122 057 -1 285 169 753 172 122
4 - TES 31 544 35 951 -4 407 54 211 54 211
5 - Kirken 3 618 3 618 0 5 427 5 427

Sum drift 343 528 354 962 -11 433 505 296 508 279
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. 
Avvik hittil Årsbudsjett Prognose

-1 488 -531 022 -531 022 



Med utgangspunkt i denne prognosen må Enebakk kommune fortsette å holde den stramme 
kursen og holde seg innenfor tildelte rammer. 



Tertialrapport 2. tertial 2016
Sentraladministrasjonen

SA                             (tall i hele tusen) 

RSK 
hittil

Bud 
hittil

Avvik 
hittil Årsbudsjett Prognose 

 Enhet:    
 111 Rådmannskontoret inkl. 
politikk og IKT 

 12 864  12 064  799  20 041  20 592 

 112 Personal og tjenester  7 290  7 311  -21  10 879  10 671 
 113 Økonomikontoret  4 274  4 174  100  6 631  6 904 
     
 Avdelingen samlet:  24 428  23 550  878  37 551  38 167

1. Status per 2. tertial:

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

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på brutt lønn på i underkant av kr 730.000. 
Medregnet refusjoner utgjør dette et merforbruk på kr 321.000 for netto lønn.  
Merforbruket skyldes at Folkevalgte organer har hatt høyere utgifter enn forventet ifm 
arbeidet med kommunereformen og møtegodtgjørelser så langt i år. Økonomikontoret har 
et merforbruk som skyldes lavere mottatt refusjoner enn forventet. 

 Driftskostnader 
Avdelingen har et merforbruk på kr 478.000. I hovedsak skyldes dette merutgifter på 
«faste» utgifter som avgifter, gebyrer og lisenser. Herunder Folkevalgte organer, samt 
Tilskudd deltakerkommuner (Oppegård) for Rådmannskontor. I tillegg er det merforbruk 
knyttet til portoutgifter Personal og tjenester. Som nevnt i tidligere måneds- og 
tertialrapporter er porto den variable kostanden man kan søke redusert. Imidlertid vil dette 
skje på sikt ifm elektronisk kommunikasjon og løsninger via KS/svar.

 Driftsinntekter 
Mindre avvik kr 78.000.

Sentraladministrasjonen
Regnskap hittil 

i år
Budsjett hittil 

i år
Avvik hittil 

i år
Årsbudsjett 

2016 Prognose
Brutto lønn 13 085 12 356 729 20 290 21 289
Refusjoner -407 0 -407 0 -534
Netto lønn 12 677 12 356 321 20 290 20 756
Driftskostnader 16 432 15 953 478 22 449 22 699
Driftsinntekter -4 681 -4 759 78 -5 188 -5 288
Avdelingen samlet 24 428 23 550 878 37 551 38 167
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3. Prognose ved årets slutt

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 
Sentraladministrasjonen forventer et merforbruk på 0,46 mill. kroner på netto lønn ved årets 
slutt. Dette skyldes store utgifter i forbindelse med kommunereformen og møtegodtgjørelser 
til folkevalgte organer. I tillegg har økonomikontoret vikarkostnader som ikke vil bli dekket 
fult ut av refusjoner. 
På sentraladministrasjonen holdes en stilling vakant slik at dette vil kunne redusere 
merforbruket. 

 Driftskostnader og driftsinntekter
Merkostnader på porto og avgifter medfører et forventet merforbruk på ca. 200.000 ved åres 
slutt. Deler av dette merforbruket er forventet å dekkes av noe høyere driftsinntekter enn 
budsjettert. Netto er det derfor forventet merkostnad på 150.000 kroner. 
Tiltaks for å komme i budsjettmessig balanse ut året blir på kort sikt innstramming av 
driftskostnadene i avdelingen. Sentraladministrasjonen skal i løpet av høsten ha en grundig 
gjennomgang av alle postene i sentraladministrasjonen. Dette skal sikre at tiltak for å redusere 
kostnadene blir forankret i driften til neste år. 

4. Aktivitet i forhold til plan 

Status nye saker ved Interne fellestjenester:
                                                       Saker    Journalposter         Dokument            Pol saker
01.05.2016 – 31.08.2016               711         5868                      12769                    209
01.05.2015 – 31.08.2016               742         4532                      7870                      210
01.05.2014 – 31.08.2014               320         4067                      6953                      220

Status for rydding av eldre materiale sammenlignet med 1. tertial er:

1. tertial 2. tertial
Mapper (saker/klienter) 5253 8081
Arkivstykker (bokser/protokoller) 1090 1315
Arkivserier 121 141
Avdelinger / utvalg 58 64

I tillegg kommer rydding på TES-NAB som ikke er tatt med her.

Det ble i 2. tertial utlyst ledig 1 års vikariatvikariat ved Servicetorget, med tilsetting tidlig 3. 
tertial. Eget mandat for arbeidet med å tilrettelegge den fremtidige driften ved Servicetorget 
vil ses i sammenheng og tilpasset behov og tekniske løsninger ved Personal og Interne 
fellestjenester. Dette arbeidet ble igangsatt i 2. tertial og vil danne grunnlag for videre arbeide 
i 3. kvartal samt i 2017/2018.

Lærlingeordningen har ila 2. tertial blitt omorganisert, bl.a. ifm med nedleggelse av 
Opplæringsringen. Organisering og administrasjon skjer nå i kommunens regi. Det har i 2. 
tertial blitt utarbeidet nye lærebøker og info-hefter, samt planlagt samlinger med lærlinger og 
veiledere i kommunen. Den første samlingen med lærlinger avholdes 5.9.16. 
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Lærlingeordningen blir en mer ressurskrevende oppgave for Sentraladministrasjonen enn den 
har vært tidligere. Av oppgaver knyttet til ordningen inngår:

- Lærlingeordningen Utlysning av lærlingeplasser og intervjuer
- Utarbeidelse av arbeidsavtaler / lærlingekontrakter
- Oppmelding til fagprøve (selve fagprøven i Prøvenemda)
- Profilering og rekruttering
- Søke om godkjenning av veiledere
- Søke om godkjenning som godkjent lærebedrift i de ulike fagene
- Kvalifiserte veiledere i enhetene – samarbeid enheter/veiledere

Både at all organisering og administrasjon blir i egenregi, samt at det kapasitetsmessig blir 
krevende å gjennomføre, er det utfordringer knyttet til gjennomføring. 

Det ble i 2. tertial igangsatt det avsluttende arbeidet ROS analyse.

Aktivitetsnivået for øvrig er i all hovedsak knyttet til løpende drift, og det anses som meget 
viktig å komme i gang med påkrevde utviklingsoppgaver for elektronisk flyt. Nærmere omtale 
nedenfor under perspektiver for resten av året.

Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015 

Kommunestyrets vedtak fra 14.12.2015 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 
og øvrige styrer og råd 
ila høsten

Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk 31.12.2015 2. tertial
Antall årsverk  22,15  22,15
Herav vakanser 0 0

Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær 31.12.2015 2. tertial
<16 dg. i %  3,5  1,9
16 dg. i % < 2,1 2,9

For Sentraladministrasjonen er det totale sykefraværet 4,8 %. Sammenlignet med 1. tertial har 
sykefraværet mindre enn (<) 16 dager gått marginalt opp, mens det over > 16 dager er gått 
ned med 1,4%.

Avvik
I 2015 ble det meldt inn totalt 433 avvik. Av de totalt 433 meldte avvikene i perioden 2015 er 
det 188 avvik som er registeret som HMS. Det er meldt 108 på organisasjon og 207 på 
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tjeneste bruker. Per 12. september 2016 er det meldt inn totalt 356 avvik. Avviksrapport for 
perioden 1. januar til og med 12. september viser flest avvik meldt fra HOS. Meldte avvik 
totalt i år er 356. Disse fordeler seg med 188 på tjeneste bruker, 143 på HMS og 25 på 
organisasjon.

5. Perspektiver for resten av året
Det vises til omtale i rapport 1. tertial. Personal og tjenester har jobbet videre med dette og 
anser det som meget viktig å sette i gang påkrevde utviklingsoppgaver. Først og fremst rettet 
mot å etablere elektronisk flyt av manuelle og papirbasert informasjonsbehandling. Det ble i 
2. tertial igangsatt arbeidet med utarbeidelse av en strategisk plan for Personal og tjenester sett 
under ett.

I tillegg til Servicetorget vil dette i stor grad gjelde Personal og tjenester og Interne 
fellestjenester FT for omstilling med mål om å tilpasse til dagens og fremtidens behov ift 
kommunikasjon og informasjon. Dette gjøres med utgangspunkt at kommunen (og Personal 
og tjenester) skal levere tjenester publikum etterspør. Herunder ved å omstille til selvbetjente 
løsninger der det er hensiktsmessig og gir best løsning både for publikum og internt. Det ses 
på tilstøtende prosesser og måte å jobbe på samt justere rutiner og prosesser ift alle de 
enhetene som samspiller med Servicetorget.

Det er flere viktige forhold som må tas i betraktning før arbeidet kan igangsettes:
- Forankring av strategi vs Rådmannen
- Prioriteringsrekkefølge
- Kapasitet for gjennomføring

o Kostnader og ressurser ift innspill budsjett 2017
o Herunder omprioriteringer og eventuell omorganisering Personal og tjenester 

for frigjøring av ressurser og effektivisering
- Vurdering av bortfall av oppgaver/tjenester
- Vurdere omprioritering av administrative ressurser fra andre avdelinger 

Økonomikonotret skal gjennom høsten utarbeide et handlingsprogram for de påfølgende fire 
neste årene. Økonomi vil i tillegg ha fokus på å arbeide med det nye analyseverktøyet 
Framsikt for å finne gode KOSTRA-indikatorer. 

Investeringsprosjekter
Tabellen gir status for sentraladministrasjonens investeringsprosjekter. 

Prosjekt  RSK BEV Gjenstår
1125 - Trådløst nettverk skoler 1 059 520 1 155 900 -96 380
1125 - Lydutstyr i herredsstyresalen 132 422 200 000 -67 578
1125 - System for elektroniske sakspapirer 748 910 750 000 -1 090
1125 - Ny programvare 619 383 970 000 -350 618
1125 - Feide (AD-HRM-integrasjon) 0 225 000 -225 000
1125 - Utskriftsløsning sikker print 116 246 230 000 -113 754
1125-Oppgradering infrastruktur 4 176 500 4 111 100 65 400
125- IKT Felles 0 1 500 000 -1 500 000
1123-Oppgradering arkivet 151 688 500 013 -348 326
Totalt  12 657 332 16 663 814 -4 006 482
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Status prosjekter:
Oppgradering infrastruktur/Knytter seg til Trådløst nettverk skoler. Disse prosjektene sees 
under ett og vil bli avsluttet i år. Det gjenstår å komplettere der   dekningen ikke er 
tilfredsstillende.

Lydutstyr i herredsstyresalen
Her gjenstår å sette opp et nytt skap og flytte en pc inn i denne sammen med resten av 
lydutstyret. Avsluttes i 2016.

System for elektroniske sakspapirer
Ferdig.

Ny programvare
Ikke sluttført. Fortsetter neste år.

Feide (AD-HRM-integrasjon
Denne posten blir ikke gjort noe med før 2017.

Utskriftsløsning sikker print
Det pågår pt. arbeide med status-oppdatering.

IKT Felles. 
Igangsettes 2017.

Oppgradering arkivet
Pågår.



Tertialrapport 2. tertial 2016  - 
Kultur og oppvekstavdelingen

KOS                                             (tall i 
hele tusen) 

RSK 
hittil Bud hittil Avvik 

hittil Årsbudsjett Prognose

 Enhet:    
 200 KOS-administrasjon og 
fellestjenester 71 286 75 845 -4 559 91 554 91 146
 210 Kulturtjenesten 6 990 6 759 230 9 917 9 987
 221 Ytre Enebakk skole 21 164 22 154 -989 34 900 34 900
 222 Kirkebygden skole 8 137 8 499 -362 13 279 13 279
 223 Hauglia skole 10 139 11 217 -1 077 17 649 17 649
 224 Stranden skole 6 808 7 064 -256 11 173 11 173
 231 Mjær ungdomsskole 9 456 9 513 -56 15 020 15 351
 232 Enebakk ungdomsskole 12 724 12 104 620 19 051 19 051
 241 Ytre Enebakk barnehage 5 026 5 424 -397 8 492 8 492
 242 Kirkebygden barnehage 5 981 5 621 360 8 495 8 495
 243 Flateby barnehage 5 450 5 581 -130 8 819 8 825
     
 Avdelingen samlet:  163 166 169 785 -6 619 238 353 238 353

1. Status per 2. tertial:

KOS (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
Brutto lønn 114 446 108 568 5 878 171 561 181 949
Refusjoner -7 626 0 -7 626 0 -9 410
Netto lønn 106 819 108 568 -1 748 171 561 172 539
Driftskostnader 76 048 75 516 532 90 843 92 643

Driftsinntekter -19 702 -14 299 -5 402 -24 050 -26 826
Avdelingen samlet: 163 166 169 785 -6 619 238 353 238 353

2. Avvik hittil i år

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 
Netto lønnskostnader for KOS-avdelingen viser et mindreforbruk ved 2.tertial på 
1,7 mill. Dette skyldes høyere sykelønnsrefusjoner enn vikarkostnader og vakanse 
i stillinger i deler av året. Avdelingen har kostnader til vikar også i 
driftsregnskapet fordi kostnader knyttet til bruk av vikarbyråer føres som 
konsulenttjeneste, ca kr 440 000.

 Driftskostnader 
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Driftskostnader har ved utgangen av 2.tertial et merforbruk på kr 532 000. Ca kr 
440 000 av merforbruket er som nevnt under pkt om lønn knyttet til 
vikarkostnader. Øvrige merforbruk er knyttet til økte kostnader til skoleskyss.

 Driftsinntekter 
Avdelingen har en merinntekt som ligger 5,4 mill over budsjett. Merinntekten 
skyldes tidligere nevnte statstilskudd til økt lærertetthet og tidlig innsats, 3,6 mill 
for kalenderåret 2016. Refusjonsinntekter fra andre kommuner for kjøp av skole- 
og barnehageplasser i Enebakk kommune er høyere enn forventet ved 
budsjettering, totalt 900 000. I tillegg har kommunen mottatt øremerket tilskudd til 
bedre språkforståelse for barnehagebarn og videreutdanning for lærere, totalt kr 
750 000. Øvrig merinntekt er hentet fra fond til videreutdanning i skoler og 
barnehager. 

3. Prognose ved årets slutt
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)
Prognose for avdelingens lønnskostnader er 1 mill over budsjett. Prognosen tar 
ikke høyde for statlig tilførte midler til økt lærertetthet og tidlig innsats, ca 3,6 
mill, som føres i regnskap for drifts inntekter. Reelt forventer avdelingen et netto 
mindreforbruk i lønnskostnader på ca 2,6 mill når statlig øremerkede midler regnes 
inn i prognosen. Mindreforbruket vil knytte seg til vakanser og 
sykelønnsrefusjoner.

 Driftskostnader 
Avdelingen forventer et merforbruk i driftskostnader på ca 1,8 mill ved årets slutt. 
Dette skyldes at det er nødvendig å gå til innkjøp av en del nytt digitalt utstyr, 
møbler/inventar, samt økte kostnader spesialskyss for elever i grunnskolen. 
Merforbruket dekkes av mindreforbruk lønn og 

 Driftsinntekter
Prognosen for driftsinntekter viser en netto merinntekt på ca kr 2,7 mill. Når 
prognosen ikke viser en høyere merinntekt skyldes dette at prognosen for 
brukerbetaling i SFO er nedjustert med 1,4 mill som følge av færre barn i SFO enn 
forventet ved budsjettering, og et inntektstap knyttet til at 1 barnehageavdeling er 
avviklet. Inntektstapet dekkes av mindreforbruk i lønnskostnader.

4. Aktivitet i forhold til plan
Avdelingens aktivitet har stort sett vært i henhold til plan.
For kulturtjenesten har det blitt ansatt ny kulturskolerektor og ny enhetsleder for kultur, samt 
at det har vært avviklet kulturdager.
Skolene avviklet våren 2016 aktiviteter i henhold til planer for siste del av skoleåret 15/16, og 
nytt skoleår er startet.
Barnehagene har gjennomført aktiviteten som planlagt.

5. Målstyring 
Avdelingen arbeider med utvikling av målkart og måleparametere. Arbeidet forventes 

avsluttet i løpet av 2016 slik at målstyring kan innføres f.o.m. 1.januar 2017.

6. Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015 
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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 midlene. Fordelingen av midlene bør 
avgjøres av KOS-utvalget.

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

Vedtak er fattet og 
kunngjøring er gjort.

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 

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 

Høst 2016
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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 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.

skolenes planer. Aktuelle 
samarbeidspartnere vil da 
være skoleledergruppa, PPT, 
SLT, Prosjekthuset.

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

Sak to:
KOS-utvalget 11.oktober
FSK 17.oktober
KST 24.oktober

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.

Høsten 2016

Vedtak 18 F: Rådmannen bes fremme en sak i Kommunalsjefen ser for seg KOS-utvalget 24.mai
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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 
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.

tre fokus i denne saken:
 Hva kan løses innenfor 

ordinær bemanning
 Organisering og 

samordning av ressurser 
til spesialpedagogisk 
hjelp etter § 5-7

 Konsekvenser for 
brukerne

FSK 6.juni
KST 20.juni

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

Vedtak er fattet. 
Kunngjøring er gjort.
Sak om innspill til 
nærmiljøtiltak fremmes 
for KST 24.oktober. 

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.
 

KOS-utvalget 
13.september.

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 

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

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

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 to:
På grunn av at det nå er 
helt ny bemanning ved 
kulturtjenesten ber 
administrasjonen om at 
saken kan fremmes til 
KOS-utvalgets første 
møte i 2017.

7. Personalstatus
Personalstatus på avdelingsnivå:

Antall årsverk 31.12.2015 1. tertial 2. tertial
Antall årsverk 269,35 268,82 271,2

Herav vakanser  10,59 9,3

Ved en feil er stillinger i SFO ved Hauglia skole ikke telt med i antall årsverk 31.12.15 og 1. 
tertial 2016. Disse stillingene utgjør 7,15 årsverk og i 2. tertial er det korrigert i forhold til 
dette. Nedgangen i antall årsverk mellom tertialene i 2016 utgjør 4,77 årsverk. Endringen 
skyldes endret antall klasser i skolene og delvis avvikling av overtallighet i barnehagene.
Vakansene knytter seg til lærerstillinger hvor det ikke har vært mulig å rekruttere faglært 
personell.

Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær 31.12.2015 1. tertial 2. tertial
<16 dg. i % 3,2 % 5,6 % 2,3 %

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

Normalt går sykefraværet noen ned i sommer månedene. I tillegg har det vært ferieavvikling 
noe som påvirker særlig korttidsfraværet i skoler og barnehager. Avdelingen jobber aktivt 
med å legge til rette for de med kroniske og/eller plutselig sykdom. I tillegg har enhetene høyt 
fokus på de som er på jobb.

8. Perspektiver for resten av året
Administrasjonen skal ferdigstille arbeidet med balansert målstyring slik at dette kan 
implementeres i avdelingen fra 1.januar 2017. Det skal utarbeides et handlingsprogram for 
perioden 2017 – 2020, og det skal sluttføres saker som er bestilt politisk gjennom 
budsjettvedtaket og andre vedtak.

Kulturtjenesten har ny enhetsleder for kultur og ny kulturskolerektor. Mye av høstens arbeid 
vil bestå i å gjøre seg kjent med rutiner, planverk og kulturtjenestens arbeid i Enebakk.
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Ytre Enebakk skole flytter til midlertidige lokaler i uke 40. Det er derfor knyttet usikkerhet til 
eventuelle uforutsette utgifter i den forbindelse.

Skolene vil fortsette sitt arbeid i forhold til de satsingsområdene som ligger i skolenes 
strategidokumenter. Det vil være fokus på hva som kan gjøres for rekruttering av faglært 
kompetanse til vakante stillinger. Øvrig aktivitet vil være innenfor rammen av lov og 
forskrift.

Barnehagene har fortsatt overtallighet og prosessen i avdelingen for å avvikle overtalligheten 
videreføres gjennom årets siste tertial.
Fokusområdet for barnehagene dette barnehageåret er språkutvikling og sosial kompetanse. 

9. Investeringsprosjekter
Avdelingen har ikke ansvar for noen investeringsprosjekter men er involvert i prosjektet om 
bygging av 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 2. tertial 2016
Helse og omsorgsavdelingen

HOS                              (tall i hele tusen) 

RSK 
hittil

Bud 
hittil

Avvik 
hittil

Års-
budsjett Prognose

 Enhet: 
 300 HOS-administrasjon og fellestjenester 9 465 10 596 -1 131 19 944 19 704
 310 Helsetjenester barn/unge 4 760 5 003 -242 6 949 6 749
 320 Barneverntjenesten 11 400 11 882 -482 19 034 21 063
 341 Psykiatritjenesten 4 423 5 080 -657 7 594 7 494
 342 Re-/habiliteringstjenesten 3 710 4 196 -486 6 216 6 146
 350 NAV 10 733 11 284 -551 13 054 11 500
 360 Enebakk sykehjem 23 628 23 232 396 35 453 35 848
 371 Hjemmetjenester 13 004 11 653 1 351 18 214 19 800
 372 Tilrettelagte tjenester 36 353 36 182 170 38 689 39 637
 380 Forpleining 3 296 2 949 347 4 606 4 926
 Avdelingen samlet: 120 772 122 057 -1 285 169 753 172 867

1. Status per 1. tertial:

HOS (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
Brutto lønn 110 243 104 628 5 615 164 595 172 000
Refusjoner -5 089 0 -5 089 0 -7 000
Netto lønn 105 154 104 628 526 164 595 165 000
Driftskostnader 36 896 35 098 1 797 54 585 59 569

Driftsinntekter -21 278 -17 669 -3 609 -49 427 -52 447
Avdelingen samlet: 120 772 122 057 -1 285 169 753 172 122

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

Merforbruket på netto lønn knytter seg til følgende hovedårsaker:
- For lavt budsjett på pensjonsinnskudd knyttet til søn-, helligdags- og nattillegg.
- Overtid, vikarer og ekstrahjelp ved hjemmetjenesten
- Overtid og ekstrahjelp ved Tilrettelagte tjenester
- Ekstrahjelp ved Enebakk Sykehjem
Merkostnadene reduseres ved besparelse på:
- Reduserte kostnader til fosterhjem, kostnaden overført til kjøp av institusjonsplass
- Lavere deltakelse i kvalifiseringsprogrammet enn forventet
- Sykepengerefusjoner 

 Driftskostnader 
Merforbruket knyttes til:
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- Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet
- Kjøp av sykehjemsplasser
- Kjøp av tjenester fra vikarbyrå i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet
- Overføring av øremerkede tilskudd til fond – gjenspeiles som merinntekt under 

driftsinntekter
- Matvarekostnader ved kjøkkenet 

 Driftsinntekter 
Merinntektene knyttes til:

- Øremerkede tilskudd.
- Refusjon for ressurskrevende tjenester fra 2015 som er ført i 2016
- Prosjektmidler fra fylkesmannen som ikke er budsjettert
- Gaver fra pårørende og andre i hjemmetjenesten og sykehjemmet
- Tilskudd til kompetanseheving innen pleie og omsorgstjenestene

3. Prognose ved årets slutt

 Lønn og sosiale utgifter (netto)
Det forventes et merforbruk på netto lønn på ca kr 0,5 mill. Merforbruket knytter seg til 
tre 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 i stand 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.

- Feil budsjettering av sosiale kostnader knyttet til tillegg. 
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. 5 mill. Dette relaterer seg til 
følgende hovedforhold:
Det forventes et merforbruk på kr. 5 mill på driftskostnader ved årets slutt. Dette 
relaterer seg til følgende hovedforhold:
- Økte kostnader til legevakt i Skedsmo
- Økte kostnader til institusjonsplasseringer i barneverntjenesten
- Økte kostnader sakkyndige utredninger i barneverntjenesten
- Oppgjørskostnader ifb avslutning av leasingperiode for hjemmetjenestens biler
- Kjøp av sykepleietjenester fra vikarbyrå i hjemmetjenesten
- Økte kostnader til mat ved kjøkkenet, bl.a som følge av økt antall brukere av 

dagsenteret.
- Kjøp av eksterne sykehjemsplasser i annen kommune
- Overliggerdøgn ved på sykehus
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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 august bor fire ungdommer i institusjon. Dette vil vedvare ut året. 
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.

- Det vil stilles ytterligere strenge krav for å tildeles sykehjemsplass. Krav til behov 
for hjelp ses i forhold til hva hjemmesykepleien kan bidra med slik at brukere kan 
bo hjemme i så stor grad som mulig. Det vil øke belastningen på hjemmesykepleien, 
men holder behovet for kjøp av sykehjemsplasser så lavt som mulig. 

- 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 ca kr 3 mill. og knytter seg til 
følgende hovedforhold:
- Økt refusjon særlig ressurskrevende tjenester (topp-finansieringsordningen) knyttet 

til driftsåret 2015.
- Etterbetaling fra øvrige Follo kommuner grunnet feil i tidligere års fakturering for 

Follo legevakt samarbeid
- Tilskudd fra Fylkesmannen til kompetanseheving innen pleie og 

omsorgstjenestene

4. Aktivitet i forhold til plan

Hjemmetjenesten erfarer et høyt aktivitetsnivå i tjenesten. Antall tjenestemottakere med 
sammensatte og alvorlige diagnoser er økende 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. 

Skolehelsetjenesten og rus/psykiatri opplever stor pågang av ungdom som viser symptomer på 
psykiske vansker. Behovet for et lavterskeltilbud hos familieterapeut for ungdom og deres 
familier er stort. For flere vil et slikt tilbud begrense behovet på hjelp fra barnevernet på sikt.
Kommunen er gitt signaler gjennom høringsnotat om at betalingsordning for utskrivningsklare 
pasienter skal ikraftredes fra 2018. Likeledes vil kommunene få en plikt til å etablere et 
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øyeblikkelig hjelp tilbud til målgruppen rus/psykiatri etter samme forutsetninger som tidligere 
innført i somtaikken.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilke praktiske og organisatoriske implikasjoner som 
følger av dette for kommunene. Rådmannen følger utviklingen tett og vil fortløpende rapportere 
endringer.

Sykehjemmet har hittil i år kjøpt plass i andre sykehjem i 235 døgn. Nivået er økende, og i 
perioden mai-juli var eksterne tjenestekjøp til formålet tilsvarende ca 1,5 full sykehjemsplass. 
Enheten har videre 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 
har praksiselever fra helsefagarbeiderutdannelsen og vernepleiestudenter 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 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. Behovet har imidlertid økt i løpet av siste tertial. Det gir økt kostnad ved enheten. 
Kompleksiteten i innmeldte bekymringssaker i 2016 er lavere enn i 2015, som var et særdeles 
krevende år i barneverntjenesten, og ligger nå på nivå med aktiviteten i 2014. 

Helse 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. Mottak 
av et relativt stort antall flyktninger i 2016 i forhold til tidligere år, vil kreve mye tid til 
vaksinasjoner, helseundersøkelser og langsiktig tverrfaglig oppfølging. Helse barn og unge har 
ikke egne ressurser avsatt til flyktningenes spesielle behov pr i dag. Rådmannen vil følge 
situasjonen tett og rapportere fortløpende status og utvikling. 
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Forpleining 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. Økt behov for 
spesialkost og spesialdiett i tillegg til økte matvarepriser, gjør at enheten vil få et vesentlig 
merkostnad i 2016. 

5. Målstyring

Helse og omsorgsavdelingen har som målsetting å rapportere i forhold til målstyring ved 
3.tertial 2016. 

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 HOS-
utvalgsmøte i oktober.

Oktober 
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. 

Legges til planavdelingen.
Folkehelseplanen er en strategisk 
overordnet og ikke fagspesifikk 
langtidsplan som skal ivareta og 
belyse alle deler av 
samfunnsutviklingen i kommunen. 
Rådmannen har besluttet å forankre 
denne planprosessen i overodnet 
planavdeling i kommunen.

I løpet av 
2017

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.

November 
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 

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

Oktober 
2016
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Kommunestyrets verbalvedtak Oppfølging Tidsplan
økonomisk rådgivning.

7. Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk 31.12.2015 1. tertial 2. tertial
Antall årsverk 209,01 209,01 212,61
Herav vakanser 10,07

Økningen i antall ansatte er vedtatt i Handlingsplan 2016 – 2019 og er som følger:
- Hjemmetjenesten: 2 årsverk til styrking av kvelds- og nattevakter
- NAV: 2 årsverk knyttet til ungdomsprosjektet
- HOS-administrasjon og fellestjenester: - 0,4 årsverk i form av ansatt i redusert stilling.

Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær 31.12.2015 1. tertial 2. tertial

<16 dg. i % 3,5 % 4,2% 3,4%
16 dg. < i % 7,9% 6,6% 5,9%

Avdelingen erfarer et noe redusert sykefravær i 2 tertial sammenlignet med fjoråret. Det er et 
noe mindre langtidsfravær og et stabilt korttidsfravær. Enebakk kommune har gode rutiner for 
sykefraværarbeidet. Den enkelte enhet jobber målbevisst og aktivt ihht rutinene for å forebygge 
og holde fraværet så lavt som mulig.

Perspektiver for resten av året

Samhandlingsreformens 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. 
Endres: Oppgaveoverføring fra stat til kommune knytter seg også til personer med diagnoser 
innenfor rus og psykiatri. Dette feltet er ikke like godt definert som overføring av somatiske 
pasienter fra sykehusene til kommunene. Det følger heller ikke med overføring av midler fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene slik tilfellet var ved overføring av somatisk syke 
pasienter. 
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. 
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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 som 
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 ved alle turnusenhetene og små stillingsbrøker innen helse barn og unge.
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 
i kommunen. Rapporten pekte på to områder hvor kommune burde ha spesielt fokus; tidlig 
diagnostisering og fremtidig behov for nye omsorgsboliger. Kommunen har allerede startet 
arbeidet med å gå gjennom hvordan dette kan forbedres.
HOS-avdelingen har startet 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 allerede er tilstede. Rådmannen vil komme 
nærmere tilbake med konkrete forslag til hvordan denne kapasitetsøkningen kan gjennomføres.
Et høringsnotat som vil munne ut i en lovendring vedrørende oppgavefordeling innen 
barnevernet, 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.

8. Investeringsprosjekter

Prosjekt

RSK tom. 2. 
tertial 2016

BEV tom. 
2016

Rest tom 
2.tertial 

2016 Kommentar/tiltak
300301 Nytt legesenter

104 500 304 500 -200 000

Forprosjekt ferdig. Realiseringen av 
prosjektet er på vent til behovet for 
økning i hjemler for fastleger 
oppstår.
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Prosjekt

RSK tom. 2. 
tertial 2016

BEV tom. 
2016

Rest tom 
2.tertial 

2016 Kommentar/tiltak
301102 3010 - Familiens 

Hus - ombygging
17 817 084 18 999 958 -1 182 874

Søknad om ferdigattest vil bli 
innsendt. Prosjektet er innenfor 
budsjett.

301104 3041-Forprosjekt 
boliger 
rus/psykiatri 233 920 500 000 -266 080

Prosjektet er igangsatt med 
utredning av behov. Videre arbeid er 
ikke planlagt.

301401 3000 - 
Arkivløsning for 
sikker sone

53 359 450 000 -396 641

Prosjektet er i sluttfasen. Barnevern 
og pleie og omsorgstjenestenes 
fagprogrammer er nå tilknyttet 
elektronisk arkivløsning. 
PixEdit, redigeringsprogram knyttet 
til skanning er i drift.
Mindreforbruk

301402 3000 - 
Håndholdte 
terminaler 117 563 270 000 -152 437

Prosjektet er avsluttet. Alle planlagte 
ansattgrupper har startet opp og er i 
drift. - Mindreforbruk

301403 3063 - 
Forprosjekt 
sykehjemsplasse
r/omsorgsplasser 1 937 1 937 0

Det faglige forarbeidet er avsluttet 
og prosjektrapporten er sendt til 
orientering til politiske utvalg.

301404 3000 - 
Velferdsteknolog
i

178 499 539 250 -360 751

Første fase med kompetanseheving 
og implementering av spillteknologi 
og Selen Paro er gjennomført. 
Videre arbeid:
• Samarbeid vedrørende 
interkommunal helsebemannet 
alarmsentral på Romerike er 
etablert.
• Bruk av velferdsteknologi vurderes 
i alt videreutviklingsarbeid i 
avdelingen

301405 3064 - Ny buss 
HOS 825 000 825 000 0 Bussen er i drift

301406 3063 - Nye 
sykehjemssenger 
med madrass 343 226 450 000 -106 774

Prosjektet er avsluttet. Sluttregnskap 
i 2016.

301407 3063 - Nye 
garderobeskap 134 338 210 000 -75 662

Prosjektet er avsluttet. Sluttregnskap 
i 2016

301501 3053 - 
Flyktningmodul 
Visma 41 250 150 000 -108 750

Modulen er installert. Opplæring og 
arbeid med implementering er startet.

301502 3050 - 
Elektronisk 
arkivsystem NAV 50 000 100 000 -50 000

Arbeid med implementering er 
startet. Forventet fullført i 2016

301503 3063 - 
Ombygging 
kontorer 
Ignagard 90 889 250 000 -159 112 Arbeidet med ombyggingen pågår.

301504 3063 - Sprinkling 
av Ignagard 0 500 000 -500 000 Forprosjekt er utført.

301505 3063 - Nytt 
medisinteknisk 102 120 150 000 -47 880 Gjennomføres etter plan
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Prosjekt

RSK tom. 2. 
tertial 2016

BEV tom. 
2016

Rest tom 
2.tertial 

2016 Kommentar/tiltak
utstyr

301601 3001 - 
Hjertestartere 0 500 000 -500 000

Planlegging av plassering av 
hjertestartere er igangsatt



Tertialrapport 2. tertial 2016 - 
Avdeling for teknikk og samfunn

TES                                    (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
 Enhet:    
 400 Teknisk stab  775 2 427 -1 653 3 981 3 981 
 410 Eiendomsforvaltning og 
kom.teknikk  11 452  11 277 175 15 412 15 412 
 420 Natur, geodata og byggesak (NAB)  3 416 4 838 -1 421 7 132 7 132 
 430 Renholdsenheten  8 847 8 978 -131 13 952 13 952 
 450 Driftsenheten  11 468 11 249 219 18 355 18 355 
 470 Selvkost  -4 414 -2 817 -1 596 -4 622 -4 622 
 Avdelingen samlet:  31 544 35 951 -4 407 54 211 54 211 

1. Status per 2. tertial:

TES (tall i hele tusen) RSK hittil Bud hittil Avvik hittil Årsbudsjett Prognose
Brutto lønn 28 305 29 135 -830 46 308 46 164
Refusjoner -988 -123 -865 -190 -1 601
Netto lønn 27 317 29 012 -1 695 46 118 44 563
Driftskostnader 38 274 38 590 -317 67 099 68 200

Driftsinntekter -34 046 -31 651 -2 395 -59 005 -58 552
Avdelingen samlet: 31 544 35 951 -4 407 54 211 54 211

2. Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto): -1 695’ samlet

Hovedtrekk for avdelingen samlet er at det er merinntekter knyttet til syke- og 
svangerskapsrefusjon på ca 850’. Noe av dette er brukt på vikarer eller innkjøp av 
tjenester/innleie. Videre er det et mindreforbruk på sosiale kostnader. Noe av mindreforbruket 
skyldes lavere lønnskostnader, mens noe kan skyldes forskyvninger i utbetalinger som vil 
påløpe senere. 
EKT: Mindreforbruk (658’) pga vakanse i stillingen som enhetsleder og fagsjef eiendom. 
NAB: Mindreforbruk pga utlån av en saksbehandler en dag pr uke til landbrukskontoret HSA 
i perioden 01.05.16-30.08.16. Det er også mindreforbruk på byggesak, kart og oppmåling 
grunnet langtidsfravær. Dette er erstattet med innleie. Samlet 312’. 
Renhold: Mindreforbruk pga syke- og svangerskapsrefusjon (254’) og mindreforbruk på 
lønnskostnader (43’). Korrigert for mindreforbruk på pensjonskostnader (100’) som forventes 
å trekkes senere i år er samlet mindreforbruk ca 200’. 
Driftsenheten: Bygningsdrift og –vedlikehold har merforbruk på utbetalt lønn knyttet til bruk 
av vikarer (207’). Dette oppveies av merinntekter på sykelønnsrefusjon. 
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Veidrift har stort mindreforbruk på lønn (170’) etter korreksjon for pensjonskostnader. 

 Driftskostnader: -316’ samlet
Renovasjon har mindreforbruk på 920’ pga forsinket fakturering. 
Avløp har mindreforbruk på ca 600’ at bruk av konsulenter hovedsakelig er ført på 
investeringsprosjektene og ikke i driftsregnskapet. Dette vil bli rettet opp ved neste 
budsjettering. 
Stab har mindreforbruk på 497’ på innkjøp av konsulentbistand. Midlene er isteden brukt på 
engasjement og til å dekke merforbruket på strømkostnader.  
Forsikring har merforbruk på 130’.  Dette skyldes at budsjettet ble redusert i 2016 som følge 
av nye og rimeligere avtaler fra og med juli. Det viser seg ved nærmere analyse av fakturaene 
at prisreduksjon for en stor del gjaldt avløpsområdet, mens kommunal eiendom har blitt 
dyrere. Dette blir et avvik som må håndteres. 
Strøm har merforbruk på 777’. Dette har følgende årsaker: 

o Strømbudsjettet ble redusert med ca 1,550 mill. kroner i forhold til 2015 som 
følge av EPC-tiltak som vil gi lavere strømforbruk. Effekten av tiltakene hittil 
har vært mindre enn forutsatt. Tiltakene må ferdigstilles og styringsanleggene 
inntrimmes før tiltakene får full effekt. Akkumulert i perioden jan-august har 
EPC-byggene 11 % lavere strømforbruk enn tilsvarende periode i 2015. 
Merforbruket pga dette er per i dag på ca 700’.

o Den andre årsaken er at det ble gjort en for stor reduksjon på strømbudsjettet 
som følge av prisforventninger og annet. Dette har en effekt på ca 200’ hittil i 
år. Dette forventes til å øke til ca 400’ i løpet av året. 

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

Til sammen forventes et merforbruk på 1,2 millioner ved årets slutt på strømområdet forutsatt 
at EPC-prosjektene gir den forventede forbruksreduksjonen. Tiltak er iverksatt for å håndtere 
merforbruket. 
Renhold har merforbruk på 153’ for innkjøp av renholdsartikler. Tiltak er iverksatt. 
Veidrift har merforbruk på 351’ som vil ta seg inn i løpet av året. 
Bygningsdrift og –vedlikehold har merforbruk på 389’ som gjelder avgifter, gebyrer og 
lisenser. Det forventes at dette tar seg inn i løpet av året. 

 Driftsinntekter: -2 395’
Inntektene er høyere enn budsjettert på følgende områder: 

 Stab: Mer arbeid med prosjekter enn budsjettert, med tilhørende større overføring av 
lønnskostnader til prosjektene enn budsjettert: 680’. 

 Arealplan: Høyere inntekter fra reguleringsplangebyr enn budsjettert: 650’
 Kommuneplan: Folkehelsemidler til kommuneplanlegging: 110’ 
 Tømmerdrift: 150’
 Gebyrinntekter byggesak, kart og oppmåling: 500’
 Veidrift: 176’

3. Prognose ved årets slutt
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Det forventes vesentlig merforbruk på strømområdet; anslagsvis 1,2 millioner. Dette 
håndteres på følgende måte: 

- Større inntekter fra reguleringsplangebyr enn budsjettert samt ubrukte 
konsulentmidler: 900’

- Samferdselsingeniør bruker mer tid på prosjekter og mindre på forvaltning enn 
budsjettert: 200’. 

- Mindreforbruk pga at stillingen som enhetsleder EKT sto vakant ut august: 150’. 

Merforbruk på forsikringskostnader (130’) håndteres også ved vakanse i stillingen som 
enhetsleder EKT. 
Merforbruk på renholdsområdet (innkjøp av renholdsartikler) håndteres slik: 

- En stilling innenfor renhold holdes vakant ut året. 
- Enhetsleder renhold har permisjon i 13,87 % stilling og det tas ikke inn vikar. 

4. Aktivitet i forhold til plan
Stab: 
Planlegging av den nye skolen er tidkrevende både på prosjektledernivå og 
kommunalsjefsnivå. Vakant stilling som arealplanlegger besettes i september. 
Behovet for aktivitet innenfor arealplanlegging har vært og er større enn planlagt. Dette er 
avhjulpet gjennom overføring av ½ stilling fra prosjektledelse samt et heltidsengasjement på 
området. 

NAB: 
Enheten holder en aktivitet omtrent som budsjettert. Siden rapportering 1. tertial har det vært 
flere byggetiltak som har generert større gebyrer enn 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: 
Aktiviteten er lavere enn planlagt pga mye vakanse. Det arbeides med rekruttering. Det må 
brukes en del konsulenter; særlig innenfor avløp, for å håndtere krav i utslippstillatelsen og 
øvrige krav fra Fylkesmannen (fornying ledningsnett og pumpestasjoner). 

Renhold
Enheten viderefører arbeidet med å få teamene til å fungere bedre og å bygge opp en mer 
fleksibel organisasjon som tåler endringer. Renholdsenheten har utført hovedrengjøring og 
vinduspuss på alle skoler og barnehager (unntatt YES) i sommer. 

Bygningsdrift og -vedlikehold
Aktiviteten i 2. tertial har blant annet vært knyttet til rehabilitering av tak på bygdetunet. Her 
er tak over hovedbygg og stabbur blitt rehabilitert. Fra august og frem til i dag er det bytte av 
ytterkledning på sydfasade på Mjær ungdomsskole som har vært hovedaktivitet for våre egne 
snekkere. Her er også toalettene rehabilitert og 500 m2 gulvbelegg ble byttet i skolens ferie. 
Parallelt har enheten i perioden hatt prosjekter med rehabilitering av 3 utleieenheter på 
Nylende. Rehabilitering av boenheter i Kronaveien 4, 10, og 12 er også påbegynt og 
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ferdigstilles september 16. Disse arbeidene utføres av Malerfirma Lund AS som enheten har 
rammeavtale med. 

Gjennom sommeren har enheten hatt inne 3 skoleelever. Disse har malt Sløssåsen bokollektiv 
samt deler av Kopås. I løpet av august ble det montert ny solskjerming på Ødegårdstun, 
Kopås sykehjem samt gjort utbedringer på eksisterende skjerming på Ytre Enebakk og 
Flateby barnehage. Enheten har etablert nye kontorer og utvidet medisinrommet på Ignagard 
sykehjem. Dette i tett samarbeid med Malermester Lund AS. I juli ble Psykiatrisk dagsenter 
flyttet fra Kronaveien 4 til Aulabygget, gml Kirkebygden barneskole. Her er det etablert nytt 
kjøkken og den gamle dansesalen er gjort om til aktivitetssentral. Alt arbeid er utført av egne 
ansatte i nært samarbeid med brukerne som selv bidro sterkt for å få dette til i ferien.

Aktivitet veidrift:
 Oppgradering vei delvis utført i mai og juni. I all hovedsak Brevigsveien og 

Hammerenveien
 Akutt vedlikehold på samtlige grusveier i mai og juni og august.
 Reasfaltert ca 1,2 km vei
 Hulltetting på ca 6 km vei.
 Sluttført arbeider rundt Kopås
 Drenering Kronaveien 4
 Salting av alle grusveier
 Siktlinjerydding på ca 2 km vei.
 Tømming av 65 sandfang i perioden.
 Prosjektarbeid p-arealer
 Utsetting av baderamper og badeplassvedlikehold
 Plen og grøntvedlikehold på eiendommer etter kapasitet.

5. Status på verbalvedtak fra kommunestyret 14.12.2015 

Ingen aktuelle vedtak

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.

Driftsenheten har tatt inn en 
lærling. 

Pågår 

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 
bedret oversikt. Folkehelseplanen skal legge 
fram forslag til strategier og tiltak for å møte 
kommunens folkehelseutfordringer. Jfr 
folkehelselovens paragraf 6 om mål og 
planlegging.

Det vil bli foreslått midler i 
budsjett 2017 til oppfølging 
av vedtaket. 

2017
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6. Personalstatus

Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk 31.12.2015 1. tertial 2. tertial
Antall årsverk 69,07  68,07 69,07*

Herav vakanser 3,25 1,25 9,05
*Antall årsverk ble feilaktig rapportert med nedgang i 1. tertial. Dette har vært konstant i perioden. 

50 % stilling er overført fra prosjektledelse til arealplanlegging. 

Det er følgende vakanser per 31.august 2016: 
- Enhetsleder EKT
- Fagsjef eiendom
- Selvkost 1,25 stilling
- Renhold 1 stilling
- 1 arealplanlegger
- Prosjektledelse/arealplanlegging, 20 %
- Boligforvalter
- Utlån 1 person 1 dag per uke fra landbruk (20 %)
- Byggesak 40 %
- Veiarbeider
- Ambulerende vaktmester 

4 av disse skyldes langtidssykemelding. 3 holdes vakante, mens det pågår rekruttering i de 
øvrige. 

Det er etablert følgende engasjementer: 
- Arealplanlegger
- Boligforvalter
- Prosjektledelse
- 30 % innenfor landbruk
- Digitalisering av eiendomsarkiv
- Veiarbeider

Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær 31.12.2015 1. tertial 2. tertial
<16 dg. i % 1,8 3,2  2

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

Sykefraværet er fortsatt gledelig lavt. Dette innebærer høy og forutsigbar tilstedeværelse, noe 
som er positivt for oppgaveløsningen. 

7. Målstyring 
Driftsenheten rapporterer på målstyring årlig i forbindelse med årsberetning. Dette med 
unntak av strøm som rapporteres på tertial. Det er merforbruk på strøm som skyldes at 
budsjettet er vesentlig redusert siden 2015. De 21 byggene som er omhandlet av EPC-
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kontrakten har et klart mindreforbruk målt mot samme periode i 2015. Den fulle effekten på 
energieffektiviseringen har vi enda ikke nådd fullt ut da vi har hatt noe forsinkelse i 
ferdigstillelse. Det gjenstår nå Legesenter/bibliotek og Stranden skole.

Renholdsenheten og stabsenheten rapporterer ved årsavslutning. 

Øvrige enheter – se neste side 
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Når det gjelder rapportering på belegg på utleieboliger har denne statistikken ikke blitt utarbeidet pga sykefravær.



8. Perspektiver for resten av året
Stabsenheten
Det er mye arbeid med Ytre Enebakk skole. To av prosjektlederne er engasjert og prosjektet 
krever også mye tid å kommunalsjefsnivå. Sak om igangsetting av riving av eksisterende 
skole og bygging av ny er lagt frem til behandling i kommunestyret 26. september. Flytting til 
midlertidig skole er planlagt i høstferien. 

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 må det vurderes ytterligere tiltak.

EKT-enheten
Det er foretatt ansettelse i enhetslederstillingen med tiltredelse i september. Dette er gunstig 
for enhetens oppgaveløsing. Det vil bli satt fokus på utarbeidelse av rutiner og gjennomgang 
av oppgaveløsningen med tanke på optimalisering. 

Tidligere er det overført en stillingshjemmel fra renholdsområdet til selvkostområdet. Det 
pågår rekrutteringsarbeid i denne stillingen. Dette vil gi bedre måloppnåelse på en rekke 
områder; gebyrhåndtering, overvannsoppfølging, prosjektstyring avløp, ledningskartverk, 
avvikshåndtering, vannforskriftsarbeidet etc. 

Det arbeides med rekruttering av fagsjef eiendom. Når dette er realisert vil det øke 
måloppnåelsen innen kjøp/salg og utvikling av eiendom, utbyggingsavtaler og håndtering av 
forvaltningsmessige oppgaver innenfor eiendom. 

Det er opprettet et engasjement for å håndtere etterslep i kvalitetssikringen av de kommunale 
gebyrene. 

Det arbeides med fornying av ledningsnett, sluttføring av prosjektene i Østbykroken og 
Kjensliveien, trafikksikkerhetstiltak, hovedplan vei og boligforvaltning. 

Driftsenheten: 
Resten av året vil det være fokus på ferdigstilling og oppfølging av EPC-prosjektet. Her vil 
driftspersonellet få en økt rolle i å følge opp sine bygg. Det er også forventet at enheten vil 
måtte bidra i den nå nært forestående oppstart av midlertidig skole i Ytre Enebakk. Snekkerne 
vil i samarbeid med driftspersonellet på Mjær ungdomsskole ha arbeid ut året med å 
ferdigstille bytte av kledning på bygget. Utover dette vil resten av året bli preget av faste 
rutiner for forberedelse av vintersesong samt arbeid med lukking av avvik etter årets kontroll 
på bygg og anlegg av eksterne samarbeidspartnere. 

Veidrift arbeider aktivt med å ferdigstille arbeider med utbedringer av parkeringsarealer ved 
Rådhuset og Ignagard. Dette i nært samarbeid med lokale entreprenører. Veidrift skal før året 
er over grave kabelgrøfter for fiber ved gamle Kirkebygden barneskole, samt utbedre 
drenering rundt Kronaveien 4, 10 og 12. Det er ikke planlagt oppstart av nye prosjekter her 
nå. 
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9. Investeringsprosjekter: Se egen rapport



Finansrapport 2. tertial 2016

2. 
tertial 
2016
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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

Markedskommentarer fra kommunens gjeldsforvalter

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er 
stor, særlig i euroområdet og Kina. Usikkerhet rundt oljepris, utvikling i Kina, rentehevninger 
i USA og Storbritannias uttreden av EU skaper tidvis store bevegelser i aksje- og rentemarkedet. 
Globalt har vi hatt svakt positive børser i 2016. Her hjemme har Oslo Børs ved utgangen av 
august 2016 steget med 2 %. Det er god vekst i innenlandsk etterspørsel i industrialiserte land, 
men svakere utvikling i fremvoksende økonomier tynger eksportsektoren i mange industriland. 
Den pågående overgangen til en mer konsumdrevet vekst i Kina bidrar til lavere etterspørsel 
etter råvarer. Styringsrentene er nær null i mange land, og markedsaktørenes forventninger til 
styringsrentene fremover er lave. Her hjemme går vi en usikker tid i møte på grunn av 
stabiliseringen av olje- og råvareprisene på lave nivåer. 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 23. juni å holde styringsrenten uendret på 0,50 
%. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i september. 
Isolert sett er det mye som taler for videre rentekutt, men usikkerheten rundt virkningene av 
pengepolitikken, boligpriser og gjeldsutvikling taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. 
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. Ny informasjon om aktiviteten i norsk økonomi indikerer at veksten har 
vært litt svakere enn ventet og at utsiktene fremover er noe svekket. Dette veier opp for at det 
lave rentenivået bidrar til å holde boligpriser og gjeldsvekst oppe. Hovedstyret i Norges Bank 
har som utgangspunkt for sin vurdering av pengepolitikken, at renten settes med sikte på at 
inflasjonen skal være nær 2,50 prosent. Underliggende inflasjon har den siste tiden vært på 
nivåer nært og over målet slik at det er en viss risiko for at renteøkningene kan komme raskere 
enn det som markedet og Norges Bank legger til grunn.

Det er et viktig poeng at de lave rentene avspeiler lave vekstmuligheter og lav forventet 
inflasjon i årene som kommer. Med andre ord indikerer rentene at vi 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 og fall i boligpriser dersom 
nedturen vedvarer. Momenter som vil gi utfordringer for kommuneøkonomien i tiden som 
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kommer. De største risikofaktoren for norsk økonomi er økende arbeidsledighet og at 
privatkonsumet svikter.

Veksten i norsk økonomi har avtatt markert de siste tre årene, og har vært lavere enn den anslåtte 
potensielle veksten. Svekkede vekstutsikter, økt arbeidsledighet, økende offentlig lånebehov, 
utgang i Nibormargin, utgang i kredittspreader og ulike finansielle reguleringer og krav vil gjøre 
at de nominelle lånerentene for norske kommuner ikke nødvendigvis vil følge markedsrentene 
videre ned. De siste årenes utvikling i lånemarkedet for kommuner gir grunn til å indikere at 
anslagsvis 1,5 prosent kan være en «bunn» for nominelle lånerenter. Virkningen av 
pengepolitikken er også spesielt usikker når styringsrenten nærmer seg en nedre grense. Det 
kan derfor ikke utelukkes at selv om det i dag ser ut som kommunen kan låne til flytende renter 
under 2,00 prosent frem til 2020, at det vil kunne komme en grad av normalisering i lånerentene.

(Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg, 31. august 2016)

Status Enebakk kommune

Pr. 31. august 2016 er finansielle hovedtall som følger:

Ledig likviditet og andre korts. midler 190 410 000 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 31.08.2016
Mill NOK % Mill NOK %

Innskudd hos hovedbankforb. 139,3 75 % 72,3 39 %
Disposisjonsfond driftsmidler 45,3 25 % 44,6 24 %
Samlet driftslikviditet 184,6 100 % 116,9 100 %
 
Aksjer     

First aktiv rente 36,12 50 % 37,0 51 %
Holberg likviditet 34,93 48 % 35,5 49 %

Selskapsobligasjonsfond     
Haltdalen sparebank 0,98 1 % 0,99 1 %

Samlet overskuddslikviditet 72,02 100 % 73,54 100 %

Samlet likviditet 256,60  190,41  
Overskuddslikviditet:

Avkastning siden 31.12.2015 -YTD   2,13 %  
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Kommunen har ca. 116,9 mill. kroner i driftslikviditet og 73,5 mill. kroner i 
overskuddslikviditet. Totalt sett betyr dette at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 
31.08.2016 og vil kunne håndtere uforutsette kostnader uten problemer i kommende periode.

Som tabellen viser har disposisjonsfond driftsmidler blitt redusert fra 31.12.2014 til 31.08.2015. 
Dette skyldes Fortuna-saken hvor det ble vedtatt å hente 3,8 mill. kroner fra disposisjonsfondet. 
Kommunen har også satt av 3 mill. kroner til disposisjonsfond på bakgrunn av vedtaket om å 
sette av fjorårets mindreforbruk til disposisjonsfond. 

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 31.08.2016

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 1. tertial. Et lån i Swedbank FS ble 
refinansiert i KBN med en rente på 1,495% og et lån i KBN på 142,4 mill. kroner ble refinansiert 
i samme bank. Renten på dette lånet ble også 1,495 %. Total lånegjeld pr 30. april er 780,673 
mill. kroner. I løpet av 3. tertial vil ytterligere tre lån forfalle og kommunen vil refinansiere 
disse. Kommunen forventer å få tilnærmet lik rentesats på de refinansierte lånene. 

De viktigste nøkkeltallene fra Bergen Capital Management (BCM) er gjengitt i tabellen under. 
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Nøkkeltall 31.08.2016 01.01.2016 Forklaring

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

1,4 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 12,46 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.

Tabellen viser at det har vært en liten nedgang i gjennomsnittsrenten i løpet av perioden med 
0,02 %-poeng. Videre har også rentibindingstiden økt fra 0,79 år til 1,7 år, det samme har også 
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 43 % (32%+11%) av 



5

gjeldsporteføljen. Ved en renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning 
på 6,7 mill. kroner. Økt rente vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som 
bankinnskudd, og vil gi kommunen en gevinst på 2,6 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 
2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 4,1 mill. kroner. Dette gir en illustrasjon av 
renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 31.08.16.

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.  117 2 %  2,3
Pengemarked og obligasjonsfond  74 2 % 0,20 0,3
Ledig likviditet  190   2,6

Mulig tap vil utgjøre:  -4,1
 

Oppsummering

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

RSK tom. 
2. tertial 

2016

BEV 
tom. 
2016

Rest 
tom 

2.tertial 
2016

Forventet 
31.12.16

Kommentar/tiltak

111101
1125 - Trådløst nettverk 
skoler

1 060 1 156 -96 0 Oppgradering infrastruktur/Knytter seg 
til Trådløst nettverk skoler. Disse 
prosjektene sees under ett og vil bli 
avsluttet i år. Det gjenstår å komplettere 
der   dekningen ikke er tilfredsstillende

111201
1125 - Lydutstyr i 
herredsstyresalen

132 200 -68 0 Her gjenstår å sette opp et nytt skap og 
flytte en pc inn i denne sammen med 
resten av lydutstyret. Avsluttes i 2016.

111202
1125 - System for 
elektroniske sakspapirer

749 750 -1 0 Ferdig.

111301 1125 - Ny programvare
619 970 -351 0 Ikke sluttført. Fortsetter neste år.

111401
1125 - Feide (AD-HRM-
integrasjon)

0 225 -225 0 Denne prosjektet blir ikke gjort noe med 
før 2017.

111402
1125 - Utskriftsløsning 
sikker print

116 230 -114 0 Det pågår pt. arbeide med status-
oppdatering.

112
1125-Oppgradering 
infrastruktur

4 177 4 111 65 0 Pågår.

125 125- IKT Felles
0 1 500 -1 500 0 Igangsettes 2017.

1701 1120-Utleieboliger

12 578 19 052 -6 474 -6 474 Rammen for 2016 er på 10 700 000 til 
investering i kjøp av boliger. Dette 
inkluderer en inntekt på 2 000 000 i 
tilskudd til kjøp av boliger fra husbanken, 
samt salg av tomt til Østmarkskollen FUS 
Bparnehage til en verdi på 3 000 000. 
Salg av barnehagetomt er ikke 
gjennomført, men kontrakter er signert 
av ordfører og ligger hos Østmarkskollen 
barnehage. Dette gjennomføres 
sannsynligvis i løpet av høsten. Vi har 
frem til nå mottatt 800 000 i tilskudd fra 
husbanken. Dette innebærer at vi har 6 
571 000 tilgjengelig til kjøp av bolig. Av 
dette har vi brukt 4 297 000 til kjøp av to 
leiligheter på Flateby. 
Kommunen har stadig behov for flere 
boliger. Når egnede boliger (med hensyn 
til beliggenhet, størrelse, pris o.l) 
kommer for salg, vurderer avdelingen 
kjøp fortløpende. Dette vil vi også gjøre 
når inntektene fra salg av 
barnehagetomt er bekreftet på konto.

1702 1123-Oppgradering arkivet
152 500 -348 0

1801
1120-Utbygging BY 20/21 
Ytre Enebakk

1 168 950 218 0

2102
2220 - Forsterket 
skoletilbud nærskoler

500 2 000 -1 500 -1 500

211204
2130 - Flytting av 
hjulmakerverksted

202 1 104 -902 -902 Kostnadene til opprinnelig prosjekt er 
større enn vedtatt budsjett. Alternativer 
vurderes.

211602
2130 - Nærmiljøtiltak (kun 
budsjett)

3 1 500 -1 497 -1 497
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221402 2232 - Tomt Enebakk US
6 002 6 000 2 0

221404
2240 - Utebod Flateby og 
Kirkebygda bhg.

0 150 -150 -150 Prosjektet skyves til våren 2017.

221501
2243 - Påkostning kjøkken 
Flateby bhg.

186 200 -14 0 Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

221502
2242 - Påkostning kjøkken 
Kirkebygden bhg.

182 200 -18 0 Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

221505
2243 - Utelekeapparater 
Flateby bhg.

13 30 -17 0

221507
2232 - Solavskjerming 
Enebakk ungdomsskole

319 319 0 0 Prosjekt utført. Kan avsluttes.

221508
2241 - Solavskjerming Ytre 
Enebakk bhg.

0 60 -60 0 Arbeid bestilt avventer faktura.

221601
2220 - Follo barne- og 
ungdomsskole

0 3 250 -3 250 0 Dette prosjektet styres ikke av enebakk 
kommune, men det forventes at 
prosjektet følger oppsatt plan.

225
2221 - Ny skole Ytre 
Enebakk

22 180 46 122 -23 942 -20 000 Forslag om bygging av ny skole og 
utvidelse av budsjettramme for 
prosjektet ligger til politisk behanding. 
Fremdrift som planlagt.

2702

2221-
Utvidelse/rehabilitering 
YES

7 283 8 226 -943 -943

2901 2232-EU Rehab idrettsbygg

57 643 58 379 -736 -736 Tiltak pågår; særlig når det gjelder 
akustikken i hallen. Retting er planlagt 
innen uke 41. Prosjektet er innenfor 
budsjett.

300301 Nytt legesenter

105 305 -200 0 Forprosjekt ferdig. Realiseringen av 
prosjektet er på vent til behovet for 
økning i hjemler for fastleger oppstår.

301102
3010 - Familiens Hus - 
ombygging

17 817 19 000 -1 183 -1 183 Søknad om ferdigattest vil bli innsendt. 
Prosjektet er innenfor budsjett.

301104
3041-Forprosjekt boliger 
rus/psykiatri

234 500 -266 0 .Prosjektet er igangsatt med utredning av 
behov. Videre arbeid er ikke planlagt.

301401
3000 - Arkivløsning for 
sikker sone

53 450 -397 0 Prosjektet er i sluttfasen. Barnevern og 
pleie og omsorgstjenestenes 
fagprogrammer er nå tilknyttet 
elektronisk arkivløsning. 
PixEdit, redigeringsprogram knyttet til 
skanning er i drift.
Mindreforbruk

301402
3000 - Håndholdte 
terminaler

118 270 -152 0 Prosjektet er avsluttet. Alle planlagte 
ansattgrupper har startet opp og er i 
drift. - Mindreforbruk

301403

3063 - Forprosjekt 
sykehjemsplasser/omsorgs
plasser

2 2 0 0 Det faglige forarbeidet er avsluttet og 
prosjektrapporten er sendt til orientering 
til politiske utvalg.

301404 3000 - Velferdsteknologi

178 539 -361 0 Første fase med kompetanseheving og 
implementering av spillteknologi og 
Selen Paro er gjennomført. 
Videre arbeid:
• Samarbeid vedrørende interkommunal 
helsebemannet alarmsentral på 
Romerike er etablert.
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• Bruk av velferdsteknologi vurderes i alt 
videreutviklingsarbeid i avdelingen

301405 3064 - Ny buss HOS
825 825 0 0 Bussen er i drift

301406

3063 - Nye 
sykehjemssenger med 
madrass

343 450 -107 0 Prosjektet er avsluttet. Sluttregnskap i 
2016.

301407 3063 - Nye garderobeskap
134 210 -76 0 Prosjektet er avsluttet. Sluttregnskap i 

2016

301501
3053 - Flyktningmodul 
Visma

41 150 -109 0 Investeringsprosjekter – 2. tertial 2016 
NAV
Hvert punkt kommenteres i Visma:
• Status: avtale undertegnet i 2015, 
kostnad tatt av drift 2015 
• Framdriftsplan: det har vært 
oppstartmøte samt noe opplæring. Det 
forventes at arbeidet med innføring og 
opplæring fullføres i 2016
Er det avvik fra planen? nei
• Økonomiske forhold: ingen

301502
3050 - Elektronisk 
arkivsystem NAV

50 100 -50 0 Investeringsprosjekter – 2. tertial 2016 
NAV
Hvert punkt kommenteres i Visma:
• Status: investering av skanner 2015 ble 
ikke kontert med prosjektnummer men 
dekt av ordinær drift
• Framdriftsplan: det vil bli iverksatt 
omlegging til fullelektronisk fra 1 
oktober. Det forventes at arbeidet med 
etablering og opplæring fullføres i 2016
Er det avvik fra planen? nei
• Økonomiske forhold: ingen

301503
3063 - Ombygging 
kontorer Ignagard

91 250 -159 0 Arbeider pågår.

301504
3063 - Sprinkling av 
Ignagard

0 500 -500 0 Forprosjekt er utført.

301505
3063 - Nytt medisinteknisk 
utstyr

102 150 -48 0 Gjennomføres etter plan

301601 3001 - Hjertestartere
0 500 -500 0 Planlegging av plassering av 

hjertestartere er igangsatt

4001
4200-Reguleringsplan Gran 
N5

1 042 1 250 -208 -208 Det arbeides med reguleringsplan for 
gang-/sykkelvei i Råkendalen. 
Reguleringsplanen for selve 
næringstomten er vedtatt.

401401
4000 - Digitalisering av 
arkiver TES

0 1 300 -1 300 -531 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 er 
digitaliseringen av ferdig ryddede 
mapper startet. Status er nå at omlag 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 
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bemanning er anslaget at prosjektet er 
sluttført 31.12.2017.

401501

4000 - Flateby: Planlegging 
av trafikkløsninger langs 
FV 120

100 100 0 0 Utredningen er foretatt. Forslag til 
løsning vil inngå i områdereguleringsplan 
for Flateby Sentrum.

401502

4000 - Sentralt 
grøntområde - Flateby 
sentrum

301 200 101 0 Utredningen er foretatt. Forslag til 
løsning vil inngå i områdereguleringsplan 
for Flateby Sentrum.

401601
4000 - Reg.plan lekeplass 
Ødegårdslia

0 400 -400 -300 Planen er 1. gangs behandlet og ligger til 
offentlig ettersyn.

401602
4000 - Helhetlig plan 
Tangenelva

2 300 -298 -200 Status: Akershus fylkeskommune har 
innvilget tilskudd til prosjektet. 
Prosjektet er påbegynt.

401603
4000 - Sentrumsplan 
Kirkebygda

0 1 000 -1 000 -1 000 Oppstart av planarbeid for Nesset (den 
gamle brannstasjonen) er varslet og 
reguleringsplanen er under utarbeidelse. 
Det er igangsatt arbeid med 
flomvannanalyse for Ekebergdalen og 
vurderinger av grunnforhold.

401604
4000 - Endring i 
reguleringsplan for Sletta

0 200 -200 -200 Ikke påbegynt.

403
4100-
Trafikksikkerhetstiltak

2 666 5 801 -3 135 -835 Sluttarbeid på årets tiltak pågår. Søknad 
utarbeides for prosjekter som er planlagt 
i 2017.

411101
4110-Oljeavskiller og 
minirenseanlegg

717 717 0 0 Prosjekt utført og kan avsluttes.

411102
4100- Tiltak hovedplan vei 
(13/569)

14 049 29 296 -15 247 -8 947 Prosjektet omfatter flere veier, se 
hovedplan vei.

411207 4110 - Sentralrenseanlegg

66 852 61 000 5 852 0 Anlegget er ferdigstilt og igangsatt. Det 
gjenstår noen mangler som følges opp 
overfor entreprenør.

411302
4100 - Gang-/sykkelvei 
Krona-Holt

1 901 3 000 -1 099 -1 099 Opparbeidelse av gang-/sykkelvei ligger 
inne i Fylkeskommunens plan for 2018.

411303
4110 - Fornying 
ledningsnett

20 282 17 504 2 778 0 Igangsatte prosjekter er i hovedsak 
ferdigstilt (Gaupeveien, Ekornveien, 
Haugveien, Hauglia-Bakkeveien). 
Ytterligere tiltak for å imøtekomme 
Fylkesmannens krav til fornyingstakt 
samt sørge for reduserte mengder 
fremmedvann vurderes i samarbeid med 
rådgiver. Dette omfatter både punkttiltak 
samt fornying av ledningsstrekk.

411304 4110 - Krona-Barbøl
1 851 1 831 20 0

411306
4140 - Flerbruksplan for 
kommuneskogen

0 500 -500 0 Planen er ferdgstilt. Prosjektet kan 
avsluttes.

411307
4110 - Off. avløpsnett 
Østbyveien

6 619 4 000 2 619 0 Tiltaket er under utførelse og nærmer 
seg ferdigstillelse. De første 
eiendommene blir snart koblet til.

411308
4110 - Utvidelse Flateby 
renseanlegg

2 918 21 870 -18 952 -17 452 Prosjektering pågår.

411401
4110 - Holt - 
Tømmerbråten

2 103 2 077 26 0 Overføringsledningen er ferdigstilt og i 
hovedsak overtatt med unntak av noen 
pumpestasjoner som det mangler FDV-
dokumentasjon på.
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411402 4110 - Krokeng-Krona
4 352 4 352 0 0

411403
4110 - Tømmerbråten-
Kopås

19 516 15 356 4 159 0

411404

4100 - Dam m/gangro 
Tangenelva 
(Steinkistedammen)

4 140 6 000 -1 860 -1 700 Framdrift: Arbeidene er fullført. Endelig 
overtakelsesforretning ble gjennomført 
03.06.2016. 
Økonomiske forhold: Byggekostnadene 
er under budsjett.

Endringer i prosjektet: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.

411407
4110 - Oppgradering 
pumpestasjoner

1 540 1 524 16 0

411411
4110 - Utløpsledning 
landdel SRA E2

4 468 3 041 1 426 0

411412
4110 - Utløpsledning sjødel 
SRA E4

15 065 14 948 116 0

411413 4110 - Nye PST T1PST
4 793 4 423 370 0

411414
4110 - Renovering PST 
T2REN

4 335 4 335 0 0

411415
4100 - Stabilisering av 
skråning ved Øyerenveien

1 359 4 500 -3 141 -3 141 Deler av prosjektet påbegynnes i år. 
Anbudsrunde viste at tiltakene er langt 
dyrere enn antatt. Det fremmes forslag i 
budsjett 2017 om bevilgning av 
merkostnaden.

411501 4110 - E5.1 Mjær - Ytre RA
7 457 7 040 417 0

411504
4100 - Bjerklunddsbakken 
gang-/sykkelvei

255 7 500 -7 245 -7 000 Status: Prosjektering pågår. Møte med 
statens vegvesen 08.09.16 for 
avklaringer gjeldende kryss fv120.
Fremdrift: Levering av byggeplan 
forventes i oktober. Anbudskonkurranse 
begynner i oktober. Byggearbeider 
starter neste år.

411505
4110 - Overvannstiltak - 
avløpsrelatert

44 1 000 -956 0 Prosjektet ses i sammenheng med 
fornyingstiltakene.

411506
4110 - Nye avløpsanlegg 
for å ivareta utbygging

0 908 -908 0

411601

4100 - Klimatilpasning - 
plan for 
overvannshåndtering

789 1 000 -211 0 Tiltaksvurdering angående Haugdammen 
og tilhørende vassdrag er nær ved å bli 
ferdigstilt. Det pågår tiltaksvurderinger 
for øvrige områder.

411602
4100 - Småttabekken, 
overvannstiltak

406 250 156 0 Det er lagt ned ny og bedre dimensjonert 
kulvert. Bekken er rensket opp på begge 
sidene. Prosjektet kan avsluttes.

411603 4100 - Dam ved Vestby bru
0 500 -500 -500 Ikke påbegynt.

411604
4100 - Utjevningsbasseng 
YE RA

1 878 0 1 878 0
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411605
4100 - Gang-/sykkelvei 
Pikengbekken

24 1 500 -1 476 -1 100 Gang- og sykkelveien er asfaltert, veilys 
er bestilt. Avventer faktura. Ferdigstilles i 
år.

411606
4100 - Øyerenveien (HP 
vei)

172 0 172 0 Kontrakt er inngått og arbeidet 
påbegynnes i løpet av høsten.

411607
4100 - Brevigsveien (HP 
vei)

4 218 0 4 218 0 Veien er asfaltert frem til 200 meter før 
badeplassen. Her gjenstår noe 
sprengningsarbeidet og sluttføring av 
veien. Prosjektering av vei fra 
badeplassen til snuplassen er under 
utarbeidelse.

411608
4100 - Hammerenveien 
(HP vei)

89 0 89 0 Arbeid med veilegeme pågår for å 
forbedre bæreevnen. Prosjektet 
omfatter 1 km fra melkerampa mot 
Thorshov.

411609
4100 - Sulerudveien (HP 
vei)

20 0 20 0 Første delen er ferdigstilt. Prosjektering 
av siste del av Sulerudveien er bestilt og 
forventes ferdigstilt i oktober.

411610 4100 - Vengsveien (HP vei)

21 0 21 -21 Ny bæremasse er kjørt på som 
bæreevneforsterkning. Ferdigstilles i 
2017 (asfalteres).

421101
4200-Reguleringsplan 
Haukås

983 1 100 -117 -117 Det skal utredes om området skal 
opparbeides i kommunal regi før salg.

421201
4200 - Grunnlagskart 
Ortofoto Follo

168 768 -600 -600 Det flys skråfoto i høst. Det er usikkert 
om utgiftene til dette kommer i 2016 
eller 2017.

421302
4523 - Salg av Kjensli 
boligområde

250 2 000 -1 750 -1 500 Det er bevilget midler til breddeutvidelse 
og etablering av fortau. Arbeid pågår.

431201
4300 - Brannstasjon Ytre 
Enebakk

14 296 45 500 -31 204 -7 500 Framdrift: 
HAB Construction AS er kontrahert som 
generalentreprenør. Prosjektet er under 
utførelse/bygging. Det arbeides med 
installasjon av tekniske fag som elektro, 
rørlegger, ventilasjon. Tømrerarbeider, 
isolering og gips pågår. I tillegg pågår 
montasje av porter, vinduer og dører. 
Montasjen av fasadeplater rieder ökoskin 
starter etter levering i uke 38. 
Utomhusarbeider vil starte etter byggets 
fasade er ferdig og stillaser revet.
Igangsettingstillatelse er gitt. Fremdriften 
i prosjektet ligger ca. 1 uke etter plan iht. 
varsel fra entreprenøren.

Økonomiske forhold: 
Det er fremmet en sak om 
tilleggsbevilgning til prosjektet. 
Tilleggsbevilgning ble gitt av KST 
18.04.2016. P.t. følger prosjektet bevilget 
budsjett.

Endringer i prosjektet:
Det har påløpt noe tilleggskostnader ifm. 
med omlegging av infrastruktur i grunn. 
Entreprenøren har sendt 24 tekniske 
avklaringer og 7 endringsanmodninger. 
Videre er det utstedt 5 endringsordre og 
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det er registret 4 avviksmeldinger. Alle 
meldinger er besvart/behandlet 
fortløpende. Mange av entreprenørens 
krav er avvist av oppdragsgiver, men 
entreprenøren opprettholder kravene. 
Hvis entreprenør får medhold i sine krav 
kan dette påvirke økonomien i 
prosjektet. Det er avdekket noe mangler 
for NS3420 poster i beskrivelse, men det 
er også poster som ikke kommer til 
anvendelse.

441302 4411 - Haugdammen

753 4 200 -3 447 -3 000 Status: NVE vurderer om prosjektet 
trenger konsesjon. Høringsfrist fra 
offentlige myndigheter er 14.09.16. 
Konkurransegrunnlag revideres.
Fremdrift: Anbudskonkurranse i oktober. 
Byggearbeider starter neste år.

441401 4411 - Gangbro Igna

270 150 120 0 Bygges i høst ved riktige vannforhold i 
elva. Ved høy vannstand utsettes 
arbeidene til i vinter.

441402
4411 - Opparbeidelse av 
tilleggsareal Vikstranda

123 150 -27 0 Ferdig vår 2016. Kan avsluttes.

441601 4410 - Digitalisering

0 250 -250 -250 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"

451205
4520 - Oppgradering 
fasader kommunale bygg

638 1 500 -862 -862 Arbeider pågår på dette prosjektet.

451301

4520 - EPC - 
Energibesparende tiltak - 
kommunale anlegg

41 531 49 288 -7 757 -7 757 Prosjektet er i sluttfasen. Stranden skole 
ble overtatt 8. september 16. 
Gjenstående arbeider er legesenter og 
bibliotek. Forventet ferdigstillelse er her i 
slutten av september.

451303 4520 - Uteareal rådhus
887 1 437 -550 0 Her pågår arbeider. Forventet 

ferdigstillelse september 16.

451402
4520 - Nytt gulv i 
Flatebyhallen

413 500 -87 0 Prosjektet er ferdig og kan lukkes. Her er 
det et mindreforbruk på 87000,-

451408 4523 - Ekebergveien 48
19 0 19 0 Det er igangsatt arbeid med 

reguleringsplan.

451409 4523 - Oterveien 5
10 0 10 0 Arbeidet er utsatt i påvente av tilsetting 

av fagsjef eiendom.

451410
4523 - Næringstomt NY2 
Enebakk

63 0 63 0 Salget er satt bort til eiendomsmegler 
som fortsatt ikke har lykkes i å selge 
eiendommen.

451412
4520 - Radonforebyggende 
tiltak

117 117 0 0 Prosjekt utført og kan lukkes.

451501 4523 - Planlagt salg av Solli

188 0 188 0 VA-anlegget er oppgradert iht krav i 
fradelingstillatelsen. Eiendommen 
klargjøres for salg.

451502
4520 - Familiens Hus 
påkostning

55 1 000 -945 -945 Det gjenstår her tilføring av ny kurs til 
ventilasjon. Prosjektering og innhenting 
av pris gjenstår.
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451504 4510 - Asfaltering P-arealer
648 1 736 -1 087 0 Budsjettpost. Resterende midler er 

knyttet til pågående arbeider.

451505
4520 - Kjøp av andel - 
Heier veistasjon

0 250 -250 -250 Veivesenet ønsker ikke lenger å selge 
arealet.

451506 4510 - Brøyteplog
250 250 0 0 Investering utført.

451508 4510 - Gressklipper Heier
227 200 27 0 Investering utført. Prosjekt kan lukkes.

451509 4520 - Kopås boliger

2 311 1 500 811 0 Prosjektet er ferdig. Merforbruk skal 
inndekkes over budsjettpost 455 
oppgraderinger og utbedringer bygg. 
Etter dette kan prosjektet avsluttes.

451601 4510 - Ny lastebil
50 2 700 -2 650 0 Investering er utført. Forventet levering 

september 16.

451602
4521 - Renholdsmaskin 
Flatebyhallen

0 130 -130 0 Maskinen er kjøpt inn. Faktura posteres 
snart.

451603
4520 - Radonmåling 
utleieleiligheter

0 150 -150 0 Ferdigstilles november 16

451604 4510 - Dieseltank
240 240 0 0 Innkjøp utført. Post kan avsluttes.

451605 4520 - Beredskapstiltak

375 1 250 -875 0 Investeringer pågår. 
Bruk av resterende midler avklares ifm 
arbeid knyttet til pågående arbeid med 
ros og beredskapsplan.

451606
4520 - Etablere ny boenhet 
forprosjekt

0 100 -100 -100 Arbeidet er ikke igangsatt.

451607
4510 - Sulerudveien (HP 
vei)

41 0 41 0 Gjelder kun forprosjektering

451608
4510 - Klokkerudåsen 
vei/gangvei (HP vei)

155 0 155 0 Veilegemet på nederste del av 
Klokkerudåsen er forsterket med geonett 
og ny bærende asfalt. Grøfting og 
forsterking av bærelag på øvre del av 
Klokkerudåsen gjenstår. Dette gjelder 
også gang-/sykkelveien.

455

4520- Utbedringer og 
oppgraderinger - kun 
budsjett

4 311 9 522 -5 212 -5 212 Kun budsjettpost. Arbeid pågår her.

4706
4110- Avløpsløsning Ytre 
Enebakk

21 262 24 790 -3 528 0 Overføringsledningen og utløpsledningen 
er ferdigstilt. Restbevilgningen benyttes 
til tilhørende delprosjekter.

4806
4110- Håndtering av 
fremmedvann

4 928 4 928 0 0 Ikke aktivitet i perioden. Se 411303.

4807
4100-Oppgradering 
Tangenveien

1 127 8 900 -7 773 -7 200 Status: Forhandlinger med advokat 
gjeldende erstatning for grunnerverv. 
Det sees på ny løsning for gangvei siste 
del av kommunal vei samt alternativ 
overvannsløsning for første del. 
Byggeplan og konkurransegrunnlag 
revideres underveis, beregnet levering i 
september. 

Fremdrift: Anbudskonkurranse starter i 
oktober. Byggearbeider starter neste år.



Prosjekt  

RSK tom. 
2. tertial 

2016

BEV 
tom. 
2016

Rest 
tom 

2.tertial 
2016

Forventet 
31.12.16

Kommentar/tiltak

4901
4523- Reguleringsplan 
Gran NY2

1 171 1 120 51 0 Reguleringsplan er vedtatt, kun 
utbyggingsavtale gjenstår.

501203
5000 - Varmeovner Mari 
kirke

600 600 0 0

501204
5000 - Gravemaskin 
Avsluttet

320 320 0 0

501205
5000 - traktor kirkegård 
Avsluttet

240 240 0 0

501501 5000 - Vanntåkeanlegg
0 1 200 -1 200 0

501502 5000 - Traktorklipper
0 160 -160 0

501503 5000 - Gravplass Flateby
500 500 0 0

502 4520- Brannsikkerhet
12 647 14 597 -1 950 -1 950 Kun budsjettpost. Arbeid pågår her 

løpende.

6300
3001- Nye boliger PU, 
prosjektering

3 471 33 310 -29 839 -29 839

6401

4100- 
Trafikksikkerhetstiltak , 
Hauglia

15 534 13 544 1 990 0 Prosjektet er ferdigstilt. Sluttregnskap 
gjenstår.

6402
4110-Tiltak hovedplan 
avløp

92 92 0 0

6403
4411- Delplan 
Friluftsliv,nærmiljø, idrett

380 1 588 -1 207 -1 000 Det vil bli benyttet ca 200 000 til 
geotekniske undersøkelser i fornbindelse 
med bru over Igna av midlene.
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN FOR 2016 per november  
 

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. september, 27. oktober(Faglig Forum),  

9. november, 7. desember. 

 

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  KU 28/16 

 2. Tertialrapport mai-aug. 2016 - orienteringssak Oktober Kommunen KU - 9/11-16  

 

7 Rapporter fra revisjonen: 

 

    

 1. Pr. 30.04.16  (perioden 01.05.15 - 30.04.16) Mai FDR  KU 24/16 

 2. Pr. 31.10.16  (perioden 01.05.16.-31.10.16) 

 

November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2016 September FDR  KU 23/16 
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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: 

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 9/11-16 

 

KU 9/11-16 

 

KU 12/15, KU 17/16 

KS: OS 18/16 

 

KU 16/16  

KS: OS 19/16 

12 Plan for selskapskontroll  2017 - 2020  FIKS  KU 22/16 

KS 80/16 

 

13 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017 September FDR/FIKS  KU 26/16 

14 Overordnet analyse/Plan forvaltningsrevisjon 

2017 – 2020 

2016 FDR/FIKS KU 21/16  

15 Andre kontrollsaker 

 O-sak fra rådmannen om ubrukte 

kulturmidler (sak 15/16) 

  

rådmann 

 

KU 9/11-16 

 

 



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: 09.11.2016 kl. 18:30 
Sted: Møterom i 2. etg i Herredshuset 
 Møtet ble avsluttet kl. 21:45 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne 
Marit Næss (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jon Bergskaug (Frp) for Mona Lauritsen (Frp) 
 
Forfall:  
Mona Lauritsen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
Kenneth A. Johannessen, kommunalsjef helse og omsorg. 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon. 
 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier, FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 14.11.2016 
 
 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./ 
Protokollunderskriver 

Øivind Gundersen/s./ 
Protokollunderskriver 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

29/16 16/00264-1 Dialog med kommunalsjef helse og omsorg 3 

30/16 16/00306-3 Sak fra klagenemnda i Enebakk - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

3 

31/16 15/00432-6 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i  
Forvaltningsrevisjonsrapporten  "Sikkerhet og 
beredskap" 

3 

32/16 16/00017-6 Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg 

4 

33/16 16/00292-2 Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015 5 

34/16 16/00311-3 Henvendelse til kontrollutvalget 6 

35/16 16/00312-1 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 6 

36/16 16/00301-2 Møteplan våren 2017 7 

37/16 16/00277-1 Orienteringssaker 8 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Enebakk KU-29/16 
Dialog med kommunalsjef helse og omsorg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for helse og omsorg til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
Kommunalsjefen orienterte om aktuelle tema innen helse og omsorg med 
utgangspunkt i oppsatt agenda, og svarte på utvalgets spørsmål.  
 
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for helse og omsorg til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-30/16 
Sak fra klagenemnda i Enebakk 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
Lukking av møtet: 
 
Sekretariatets innstilling: 
Møtet lukkes under behandlingen av sak 30/16 i medhold av Kommuneloven  §31.2 
jf. FvL§13.1 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak:  
Møtet lukkes under behandlingen av sak 30/16 i medhold av Kommuneloven  §31.2 
jf. FvL§13.1 
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Enebakk KU-31/16 
Rådmannens oppfølging av anbefalingene i  
Forvaltningsrevisjonsrapporten  "Sikkerhet og beredskap" 
 
Sekretariatets innstilling: 

1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningservisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til 
foreløpig orientering.  
 

2) Kontrollutvlaget ber om en ny tilbakemelding om oppfølging av punktene a,b 
og c innen seks måneder. 

 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
 
Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
[Lagre]  

 
 
 
 
 
Enebakk KU-32/16 
Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1) Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» tas til 
orientering.  
 

2) Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med 
oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
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Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

Enebakk KU-33/16 
Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om bruk av kulturmidler 2015 til 
orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
 
Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 
 
Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
[Lagre]  
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Enebakk KU-34/16 
Henvendelse til kontrollutvalget 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget åpner ikke egen sak på grunnlag av henvendelsen, men tar med seg 
spørsmålene til dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø i neste møte. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
 
Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 
 
Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte 
 
[Lagre]  
 
 

 
Enebakk KU-35/16 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 
2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
 

2.  Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i 
planperioden.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 
 
Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 
 
Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte 
[Lagre]  
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Enebakk KU-36/16 
Møteplan våren 2017 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt våren 2017. Alle dager kl. 
1830: 

Onsdag 25. januar 
Onsdag 15. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 

Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 

Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte. 

[Lagre] 
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Enebakk KU-37/16 
Orienteringssaker 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2016: 

Thorbjørn Nerland fremmet forslag følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 

Votering: Forslaget fra Nerland ble enstemmig vedtatt. 

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2016: 
Saken utsettes til neste møte. 

[Lagre] 



Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Uoff Protokoll Enebakk kontrollutvalg 09.11.2016 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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