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Sak 23/17 Dialog med kommunalsjef for kultur og oppvekst 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00269-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 9/11-2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for kultur og oppvekst til orientering. 

SAKSUTREDNING: 

Det fremgår av kontrollutvalgets årshjul, at kommunalsjef for kultur og oppvekst 

inviteres til dialog høsten 2017. Invitasjonen ble bekreftet i e-post den 26.9.2017. 

Etter innspill fra kontrollutvalgets medlemmer har kommunalsjefen blitt bedt om å 

forberede følgende temaer/spørsmål til dialogen:  

1) Det er vedtatt ny "mobbelov". Den sier noe om bl.a lovfesting av nulltoleranse,

innføring av aktivitetsplikt, innføring av tvangsmulkt og straffeansvar generelt og i

forhold til rektor. Hva har skoleledelsen gjort eller vil gjøre for å få dette innarbeidet

og presisert i vår skole? Det vises forøvrig til forvaltningsrevisjonsrapport om

Mobbing i skolen av 6.1.17.

2) Sykefraværet i barnehagene var i 2016 høyt. Det antas at dette skyldes at

barnehagearbeidet er krevende. Gjennomfører skoleledelsen spesielle hjelpetiltak

overfor den enkelte barnehageleder som gjør de i stand til å gjennomføre gode tiltak

for å redusere fraværet?

Og, settes det årlige mål for hva sykefraværet bør reduseres til i den enkelte 

barnehage? 

3) Kommunalsjefens synspunkter på forvaltningsrevisjonsrapporten om mobbing fra

2016 og en orientering rundt arbeidet mot mobbing i skolen.

4) Har det blitt gjennomført konkrete endringer knyttet til enkeltvedtak i skolen etter

rapporten om mobbing?
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5) Kan du si litt om lærertetthet i skolene i Enebakk, er det lokale forskjeller?

6) Kan du si litt om hvordan det legges til rette for frivilligheten i Enebakk og

frivillighetens rolle i Enebakk?

7) Blir det i dag gjennomført lovbestemt antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk?

8) Er det etablert samarbeidsavtaler mellom PPT og sentrale aktører i kommunen

(som f.eks skolene)?

9) Hva er de største utfordringene i årene som kommer?

10) Flyktningetjenesten har flyttet administrativt fra HOS til KOS. Hvordan har denne

overgangen forløpt? Har de nødvendige budsjettmidler fulgt med?

11) Sett i lys av den politisk vedtatte økningen av flyktninger, er flyktningetjenesten

styrket tilsvarende? Er flyktningetjenesten forsvarlig bemannet?

Ås, 2. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 

rådgiver 
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Sak 24/17 Rådmannens tilbakemelding - oppfølging anbefalinger i 
rapporten om Mobbing i skolen 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 15/00291-18 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:09.11.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing til orientering.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid
på dette området i løpet av høsten 2018.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Tilbakemelding til KU_ mobbing 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing i skolen 
Revisjonens merknader til rådmannens uttalelse 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing i skolen den 
27. februar 2017. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling om å be
rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.

Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene, forelå i e-post av 9. 
oktober 2017, denne ble erstattet av et nytt dokument i e-post fra rådmannen den 1. 
november.   

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/enebakk/mobbing%20i%20skolen%20-%20forvaltninsrevisjonsrapport%202016.pdf
http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/enebakk/Revisjonens_merknader_til_r�dmannes_uttalelse.pdf
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I sitt svar viser rådmannen innledningsvis til at Opplæringslovens kapittel 9A om 
elevenes skolemiljø ble endret 1.8.2017, og at ny kommunal «Plan for kvalitetssikring 
av et godt skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering» for Enebakk skal behandles av 
kommunestyret i november 2017.  

Gjennomgang av revisjonens anbefalinger og rådmannens oppfølging 

1. Revisors anbefaling: Samlet omfang av mobbing bør klarlegges

Rådmannens oppfølging:  
Rådmannen viser til Opplæringsloven § 9A-4 om aktivitetsplikten for å sikre et godt 
psykososialt miljø. Alle som jobber på skolen skal varsle rektor dersom de får 
mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder også 
personer som regelmessig oppholder seg på skolen, som f.eks vaktmester, 
renholdere, PPT og skolehelsetjenesten. I ny kommunal «Plan for kvalitetsikring av 
et godt skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering.» er det fastlagt rutiner og verktøy for 
hvordan skolen skal følge med på skolemiljøet. «Mobbeknappen» på kommunens 
hjemmeside har fått endret navn til «Meld fra om skolemiljø», dette for å senke 
terskelen for å varsle. Skolene tar på alvor at mobbing o.l på skolevei eller i fritiden 
blir skolens ansvar dersom det påvirker elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.  

2. Revisors anbefaling: Økt fokus på å avdekke saker, også utenom
skolesituasjonen, bør vurderes.

Rådmannens svar: 
Rådmannen har ikke vurdert tiltak for å kartlegge mobbesituasjonen utenom 
skolesituasjonen utover det som står i Opplæringsloven kapittel 9A og som er 
ivaretatt i ny kommunal «Plan for kvalitetssikring av et godt skolemiljø – rutiner og 
avvikshåndtering.» Rådmannen erkjenner at det er utfordringer knyttet til 
eksempelvis digital mobbing på fritiden og det jobbes med holdninger og nettvett. 

3. Revisors anbefaling: Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem
og enkeltsaker bør vektlegges.

Rådmannens oppfølging:  
Dette anbefalingspunktet ivarestas i ny kommunal «Plan for kvalitetssikring av et 
godt skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering.» Det innebærer blant annet en egen 
mal for registrering og utforming av aktivitetsplan som allerede har blitt tatt i bruk fra 
skolestart høsten 2017.  

4. Revisors anbefaling: Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres.

Rådmannens oppfølging:  
I henhold til nytt kapittel 9A i opplæringsloven skal ikke lenger skolene/kommunen 
fatte enkeltvedtak. Kommunen har derimot fått en skjerpet aktivitetsplikt med krav om 
aktivitetsplaner. Rådmannen har utarbeidet en kommunal mal for oppfølging av saker 
fra de meldes til rektor og til de anses som løst. Alle skolene vil i løpet av 2017/2018 
få veiledning /kontroll av kvaliteten på planene.  
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Sekretariatets kommentar: 

Revisor pekte i rapporten på viktigheten av å avdekke mobbing som foregår på andre 
arenaer enn det skolen avdekker. Revisor trakk fram Ungdataundersøkelsen som for 
året 2015 viste at 13% av ungdomsskoleelevene svarte at de minst hver 14. dag ble 
utsatt for plaging, trusler eller utfrysning fra andre unge på skolen eller i fritiden, eller 
via  sosiale medier. I Elevundersøkelsen svarte «bare» 3,1 % av 
ungdomsskoleelever i skoleåret 2015-2016 at de hadde opplevd mobbing. Revisor 
påpekte i rapporten at tallene fra disse undersøkelsene ikke er direkte 
sammenlignbare, da ungdata bruker et mer utvidet mobbebegrep og at 
undersøkelsen viser resultater både fra skole og i fritid.  
Rådmannen uttalte i sitt høringssvar til rapporten at hun var usikker på om det var 
relevant å bringe Ungdata undersøkelsen inn i en rapport der Enebakk skolens 
arbeid med elevenes psykososiale miljø skulle vurderes. Revisor svarte på 
rådmannens kommentar (se egen lenke ovenfor, under andre dokumenter som 
følger saken.) 

Rådmannen har ikke vurdert å kartlegge mobbesituasjonen utenom skolen, og viser 
til Opplæringsloven og begrensninger for hvor langt skolens ansvar rekker. 
Sekretariatet vil i den forbindelse trekke frem at departementet i Prop. 57 L (2016-
2017) blant annet har uttalt:  

At årsaken til opplevelsen av utrygghet, ensomhet, mistrivsel o.l. ligger utenfor skolen 
i tid eller fysisk område, begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens 
opplevelse av sin tilværelse på skolen – altså sitt skolemiljø – preges negativt av det. 
Dette er blant annet aktuelt i forbindelse med digital mobbing, der krenkelsene typisk 
kan skje utenom skoletiden, men har betydning for hvordan eleven opplever at det er 
å være på skolen. Tilsvarende kan mobbing eller andre negative opplevelser tilbake i 
tid påvirke elevens opplevelse av skolemiljøet nå. 

Sekretariatet mener forøvrig at rådmannen i hovedsak har fulgt opp anbefalingene. 

Som følge av lovendringen og nye rutiner i kommunen, vil vi foreslå at 
kontrollutvalget følger opp rådmannens arbeid med mobbing i skolen innen høsten 
2018.   

Rådmannen er innkalt til møtet for å svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget 

Ås, 26. oktober 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
Rådgiver 
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Mobbing i skolen – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport for 

Enebakk kommune per 06.01.2017 

Rådmannen legger med dette frem status for det arbeidet som er gjort i forbindelse med 

oppfølging av rapporten etter seks måneder. 

Nytt kapittel 9A i opplæringsloven som trådte i kraft 1.8.2017 har blitt lagt til grunn for 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten. Denne vurderingen ble gjort da endringen ble 

varslet lenge før den trådte i kraft.  

Utover dette ønsker Rådmannen også å redegjøre for det arbeidet som gjøres i forbindelse 

med mobbing. 

Rådmannen har valgt å forholde seg til de tre problemstillingene i kontrollutvalgets bestilling 

i arbeidet med rapportens anbefalinger. Disse tre problemstillingene er: 

1. Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedrørende

forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing

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

avvikene rettet opp?

3. Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i

mobbesaker

Rapporten gir følgende anbefalinger: 
 Samlet omfang av mobbing bør klarlegges.

 Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes.

 Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av

enkeltsaker bør vektlegges.

 Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres.

Enebakk kommunes oppfølging av disse er forankret i nytt kapittel 9A i opplæringsloven som 

er vedtatt med virkning fra 01.08.2017. Kapitlet gjelder for alle elever i grunnskolen på skolen 

i skoletiden, andre aktiviteter i skolens regi, på SFO, leksehjelpordingen og på skoleveien. 

Det er utarbeidet ny kommunal «Plan for kvalitetssikring av et godt skolemiljø – rutiner og 

avvikshåndtering» som blir lagt fram til politisk behandling i hovedutvalg for kultur, oppvekst 

og skole og i kommunestyret (formell skoleeier) i november 2017. 

I den nye kommunale planen er det også innarbeidet rollen til den politisk vedtatte stillingen 

som skolemiljøveileder som pr. dagsdato er underordnet PPT.  

Enebakk kommunes oppfølging av anbefalinger i tilsynsrapporten: 

 Samlet omfang av mobbing bør klarlegges.

Opplæringslovens kapittel 9A, § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 

psykososialt skolemiljø pålegger alle som arbeider på skolen å følge med på om elevene har et 

trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til 

at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige 

tilfelle. 
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Aktivitetsplikten etter § 9A-4 gjelder på skoleområdet og der det foregår undervisning/ 

aktiviteter i skolens regi, på SFO og i leksehjelpordningen. 

Det er imidlertid slik at de som arbeider på skolen har normalt ingen plikt til å følgje med på 

at elevane har det trygt og godt på skoleveien, og har ikke samme mulighet eller plikt til å 

gripe inn. Jfr. §9A-4 (1) 

Samtidig tar skolene på alvor, og er åpne for, at mobbing o.l som foregår på skoleveien og 

fritiden blir skolens ansvar dersom det påvirkers elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.  

Med alle som arbeider på skolen menes (jfr. Prop. 57 L (2016-2017)): 

 Alle som har en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, f.eks. lærere, 

skoleadministrasjonen, miljøarbeidere, assistenter mv. 

 Andre personer som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte tjenester eller 

service til elever eller skolen. 

 

I forhold til de som omfattes i det første kulepunktet er det fastlagt rutiner for internkontroll i 

ny kommunal «Plan for kvalitetssikring av et godt skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering».  

Det er også fastlagt hvilke verktøy skolene skal bruke for å følge med på skolemiljøet. 

I det siste kulepunktet har vi definert inn renholdere, vaktmester, PPT og skolehelsetjenesten. 

Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv om aktivitetsplikten som er sendt til disse 

instansene (se vedlegg). 

Tidligere hadde skolene den såkalte mobbeknappen på sine hjemmesider. Navnet på dette er 

nå endret til «Meld fra om skolemiljø». Dette gjør det lettere å melde ifra om en elev som ikke 

har det bra. Rådmannen mener dette er et godt grep for å gjøre muligheten mer tilgjengelig og 

terskelen lavere for å melde ifra.  

 

I møter mellom kommunalsjef for kultur og oppvekst og rektorene blir det tatt opp antall 

aktivitetsplaner som er skrevet, sammenheng mellom elevundersøkelsen og aktivitetsplaner 

og hvordan skolens interne rutiner er laget for å oppdage og forebygge mobbing. I skolens 

arbeid med disse rutinene vil skolemiljøveilederen kunne ha en sentral rolle.  

Rådmannen vil også på passende måte finne en anledning til å gi KOS-utvalget 

tilbakemelding på antall aktivitetsplaner som er skrevet og hvor mange som omhandler 

mobbing.  Frem til nytt lovverk ble vedtatt har det vært rapportert til utvalget antall 

enkeltvedtak som er skrevet.  

 

Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes. 
Rådmannen har per i dag ikke vurdert tiltak for å kartlegge mobbesituasjonen utenom 

skolesituasjonen utover at skolenes aktivitetsplikt også gjelder mobbing som skjer utenom 

skoletiden, og som får konsekvenser for elevenes opplevelse av å ha et trygt og godt 

skolemiljø. Dette omfattes av kapittel 9A, og ivaretas således i ny kommunal «Plan for 

kvalitetssikring av et godt skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering».  

Samtidig ser Rådmannen utfordringer knyttet til for eksempel digital mobbing på fritiden og 

det jobbes på hver enkelt skole med holdninger og nettvett.  

 

Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av 

enkeltsaker bør vektlegges. 
Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av enkeltsaker ivaretas i 

ny kommunal «Plan for kvalitetssikring av et godt skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering».  
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Det er utarbeidetegen mal for registrering og utforming av aktivitetsplan som er tatt i bruk 

allerede fra skolestart høsten 2017. Dette betyr at alle skolene ved mistanke om eller varsling 

av elever som ikke har et godt skolemiljø skal bruke den samme malen slik at prosedyrene for 

dokumentasjon og enkeltsaker er ensartet.  

 

Jfr. Kapittel 9A, § 9A-4, andre ledd skal rektor varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Hva som 

defineres som alvorlige tilfeller har blitt tatt opp som et punkt hvor skoleeiere og skoleledere 

ønsker en presisering på Fylkesmannens regelverksamlinger i Oslo og Akershus, og 

Fylkesmannen jobber nå med dette. Dersom det kommer en sentral presisering av dette vil 

denne bli satt inn i kommunens plan. Får vi ikke en slik presisering vil det bli utarbeidet en 

egen definisjon av hva vi i Enebakk legger i dette begrepet.  Dette betyr ikke at skolene i dag 

ikke melder til skoleeier når det er alvorlige saker. Pr. dags dato melder rektorene til 

kommunalsjefen så snart de er i tvil om det burde meldes til skoleeier eller ikke.  

 

Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres. 

 
I følge nytt kapittel 9A i Opplæringsloven med virkning fra 01.08.2017 skal ikke kommunen/ 

skolene lenger fatte enkeltvedtak. Det er derfor ikke lenger fokus på å forbedre enkeltvedtak, 

men å jobbe med god kvalitet på aktivitetsplanen som skal skrives.  

Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt, hvilket innebærer at det derfor skal lages en 

aktivitetsplan som viser hvordan skolen skal jobbe med saken. Her er det utarbeidet en 

kommunal mal for oppfølging av saker fra de meldes rektor til de anses som løst. Denne 

planen erstatter enkelt vedtakene. Alle skolene vil i løpet av skoleåret 2017/2018 få 

veiledning/kontroll av kvaliteten på aktivitetsplanene som blir skrevet for å sikre kvaliteten.  

Foresatte kan klage til Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke overholder sin 

aktivitetsplikt og/ eller de er misfornøyd med de tiltak skolen beskriver i aktivitetsplanen. 

Fylkesmannen skal da, på bakgrunn av klage og egne undersøkelser i saken, fatte et 

enkeltvedtak. I dette vedtaket kan Fylkesmannen pålegge kommunen/ skolen å gjennomføre 

bestemte tiltak. Foresatte kan klage på Fylkesmannens vedtak, og Utdanningsdirektoratet er 

da endelig behandlingsorgan. Kommunen/ skolen har ikke klagerett på Fylkesmannens 

vedtak. 

 

Sett i lys av forvaltningsrevisjonsrapporten og nytt regelverk som gjør skolenes avdekkings 

og handligsplikt tydeligere er rådmannens vurdering at skoleeiers og skolenes arbeid med 

elevenes psykososiale miljø blir satt enda tydeligere på agendaen i tiden fremover.  
 
Enebakk, 01.11.17 

Kjersti Øiseth 

rådmann 
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Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00052-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 09.11.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» legges fram for kommunestyret 
med følgende innstilling:  

1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget  om resultatet innen seks måneder.

2. Rapporten oversendes utvalg for teknikk og utvikling til orientering.

Vedlegg: 
Endelig rapport EnebakkAvgifterRevisjonsrapport 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok 7.12.2016 mål og problemstillinger for prosjektet kommunale 
avgifter/selvkost. Revisjonens forslag til prosjektplan ble vedtatt av utvalget 15.3.2017. 

Sekretariatet mener forvaltningsrevisjonsrapporten er i overenstemmelse med 
kontrollutvalgets bestilling.  

Revisjonen konkluderer med at: 

- Selvkostregnskap for alle aktuelle tjenesteområder er utarbeidet.
- For avløp, renovasjon og feiing er det utarbeidet budsjettkalkyle
- For områdene arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling er det ikke

utarbeidet budsjettkalkyle slik retningslinjene sier.
- Direkte og indirekte driftskostnader er tatt med i selvkostregnskapene, men

ikke alle de direkte kostnadene ble tatt med i selvkostregnskapet for 2016.
- Kapitalkostnadene er beregnet i henhold til regelverket.
- Overskudd fra selvkostregnskapene for avløp, renovasjon og feiing er avsatt

på bundne fond.
- For slamtømming er det ikke opprettet fond.
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- Kommunens måte å prissette avløpsgebyret, kan føre til at to husstander med 
samme avløpsmengde betaler forskjellige gebyrbeløp. Gebyrene er fastsatt av 
kommunestyret, og har en annen tilnærming enn andre kommuner revisor har 
sammenlignet med.  
 

- Tilknytningsgebyrer for avløp blir beregnet på bakgrunn av størrelse på bolig 
og er ikke knyttet opp mot en bestemt del av områdets kostnader.  

- Anleggsbidraget utgjør en fast sats uavhengig av reell kostnad, og kan 
medføre at enkelte betaler mindre enn faktiske kostnader. 

- Gebyrregulativet for byggesak, delesak, kart og oppmåling åpner for at 
gebyrer kan reduseres dersom de er urimelige. 
 

- Kommunen har full kostnadsdekning for avløp, renovasjon og feiing.   
- Områdene byggesak, delesak og kart/oppmåling har større kostnader enn 

inntekter. 
 
Revisjonen anbefaler følgende tiltak: 
 

a) Utarbeide budsjettkalkyle for områdene byggesak, kart/oppmåling og 
arealplanlegging. 

b) Opprette egne fond for slamtømming; årlige overskudd/underskudd avsettes 
på fondet.  

c) Vurdere å innføre flere satser for anleggsbidrag. 
d) Vurdere om de tidsregistreringer man gjorde i 2009 for byggesaksområdet 

fortsatt er representative for den saksbehandlingen som gjøres i dag.  
e) Sørge for at alle direkte kostnader blir tatt med i selvkostregnskapet.  

 
 
Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn på side 31 i rapporten. Til anbefalingspunkt 
a) svarer rådmannen at med dagens selvkostdekning vurderes det som ikke 
hensiktsmessig å sette av tid og ressurser for å utarbeide selvkostkalkyler. 
Anbefalingspunkt c) har rådmannen allerede vurdert og sendt til politisk behandling. 
Det er ikke funnet grunnlag for å innføre flere satser for anleggsbidrag. Øvrige 
anbefalingspunkter vil bli fulgt opp av rådmannen.  
 
Revisor har ikke kommentert rådmannens høringsuttalelse særskilt. Vi mener at 
dette med fordel kunne vært gjort da rådmannen i sin besvarelse allerede har uttalt at 
ett av anbefalingspunktene ikke vil bli tatt til etterretning. Revisor bes om å 
kommentere dette nærmere i møtet.  
 
 
Ås, 2. november 2017 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 7.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Kommunale avgifter.  

1.2 Sammendrag 

Forvaltningsrevisjonen viser at Enebakk kommune følger regelverket for selvkostområdene.
1
 

Det er utarbeidet selvkostregnskap for alle områder. Direkte og indirekte kostnader er tatt med 

i regnskapene. Kapitalkostnader beregnes i samsvar med regelverket, og overskudd overføres 

til respektive bundne fond.  

1.3 Konklusjon 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de to problemstillingene: 

1.3.1 Etterlevelse av regelverk for selvkost 

Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkulasjon) for alle områdene. For 

avløp, renovasjon og feiing (inkl. branntilsyn) utarbeides det også budsjettkalkyle som 

strekker seg flere år framover. For området arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling er 

det ikke utarbeidet budsjettkalkyle, slik retningslinjene sier.  

 

På alle selvkostområdene er det tatt med direkte og indirekte driftskostander i de respektive 

selvkostregnskapene. Det er avdekket at ikke alle direkte kostnader ble tatt med i 

selvkostregnskapet for 2016. Enebakk kommune må kvalitetssikre sine rutiner på dette 

området slik at alle kostnader som er en del av selvkostområdet, blir tatt med i regnskapet. 

  

Enebakk kommunen har beregnet kapitalkostnader i samsvar med regelverket. Kommunen 

har endret praksis i regnskap 2016, der det er beregnet kapitalkostnader av gjennomsnittlig 

investering inneværende år, slik Follo distriktsrevisjon IKS påpekte ved revisjon av selvkost-

regnskapet for 2015.  

  

Overskudd fra selvkostregnskapene for avløp, renovasjon og feiing blir avsatt på bundne 

fond. For slamtømming er ikke fond opprettet; overskudd /underskudd på dette området er 

ansett som en del av avløp. Eget fond for slamtømming må opprettes og overskudd/under-

skudd på området avsettes her. 

                                                           
1
 Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er her hensyntatt ("i hovedsak" er fjernet, jf. s. 32). 
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1.3.2 Gebyrsystem 

Måten Enebakk kommune fastsetter prisen på avløpstjenester på kan medføre at to husstander 

med samme avløpsmengde betaler to forskjellige beløp. Tilknytningsgebyret blir, som 

avløpsgebyret, beregnet på bakgrunn av størrelsen på boligen og er ikke knyttet opp mot noen 

bestemt del av områdets kostnader men inngår i de samlede inntekter for avløpsområdet.  

 

Enebakk kommune har fastsatt ett beløp som anleggsbidrag, noe som kan medføre at enkelte 

betaler mindre enn det som er den reelle kostnaden som påføres selvkostområdet. Etter 

revisors mening bør man vurdere om det er hensiktsmessig å innføre flere satser, slik at 

bidraget bedre kan gjenspeile den kostnaden som selvkostområdet har i det enkelte tilfellet. 

 

Enebakk kommune foretok i 2009 og 2010 en full gjennomgang av saksbehandlingstid for 

byggesak, delesak, kart- og oppmåling. Gebyrregulativet gir åpning for at gebyrer kan 

reduseres dersom de er åpenbart urimelige. Det ligger således til rette for at kommunens 

gebyrer ikke overstiger de reelle kostnadene ved tjenesten.  

 

Våre undersøkelser viser at Enebakk kommune har innrettet seg slik at det ligger til rette for 

at de skal få dekket alle sine kostnader for avløp, renovasjon og feiing.  

 

For områdene byggesak, delesak og kart/oppmåling har Enebakk kommune større kostnader 

enn inntekter; kommunen fikk på disse selvkostområdene dekket 72 % av sine kostnader i 

2016. Kommunestyret har ikke vedtatt at det skal oppnås full kostnadsdekning her. Ønsker 

man en høyere kostnadsdekning, bør disse saksbehandlingsrettede tjenestene gjennomgås for 

å se om det er tjenester kommunen leverer i dag som har en lav inndekning gjennom etablerte 

gebyrer.  

 

For områdene avløp, renovasjon og feiing er det utarbeidet selvkostkalkyler som viser 

forventede kostnader og inntekter de neste fire årene. Bruk og avsetting til fond vises også i 

selvkostkalkylen. Inntektene i forhold til kommunens budsjetter for området viser små avvik.  

 

Enebakk kommune har ikke utarbeidet selvkostkalkyle for arealplanlegging, byggesak og 

kart/oppmåling, men for alle disse tjenesteområdene har Enebakk kommune klart større 

kostnader enn inntekter.   

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å gjennomføre følgende tiltak:  

a) Utarbeide budsjettkalkyle for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging.  

b) Opprette eget fond for slamtømming; årlige overskudd/underskudd avsettes på fondet.  

c) Vurdere å innføre flere satser for anleggsbidrag.  

d) Vurdere om de tidsregisteringer man gjorde i 2009 for byggesaksområdet fortsatt er 

representative for den saksbehandlingen som gjøres i dag.  

e) Sørge for at alle direkte kostnader blir tatt med i selvkostregnskapet. 

 

 

Steinar Neby /s/     Even Tveter /s/ 

revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 7.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Kommunale avgifter.
2
 Kontrollutvalget satte følgende formål for forvaltningsrevisjonsprosjek-

tet: "Prosjektet har som formål å undersøke om Enebakk kommune overholder regelverket i 

tilknytning til selvkost og gebyrberegninger." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder to problemstillinger:  

1. "Etterlever Enebakk kommune regelverket tilknyttet selvkost? 

2. Hvordan er Enebakk kommunes gebyrsystem innrettet?  

a. Medfører gebyrsystemet urimelige utslag for innbyggerne?  

b. Er gebyrsystemet innrettet slik at kommunen får dekket sine kostnader?
3
  

c. Er gebyrsystem innrettet slik at kommunen får dekket sine budsjetterte inntekter?" 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Kontrollperioden for denne forvaltningsrevisjon settes til 2013–16 – med noe fremoverskuing 

mot 2020.  

 

Enebakk har privat vannforsyning. Flateby Vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk 

Vannverk SA fastsetter vanngebyr etter samme regelverk som for kommunale selvkost-

gebyrer. Vannledningene i Enebakk eies av vannverkene. Vanngebyrer berøres ikke i 

revisjonsrapporten. 
 

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Enebakk kommune hadde en befolkningsvekst på 1,3 % i 2014, 1,0 % i 2015 og 0,5 % i 2016.  

Enebakk har 10 927 innbyggere (1.1.2017).  

 

Enebakk kommune hadde driftsinntekter på til sammen 713 mill. kr i regnskap 2016.  

 

Enebakk kommunes øverste organ er kommunestyret (27 representanter). Også formannska-

pet (9 medlemmer) og utvalg for teknikk og miljø berøres i rapporten.  

 

Rådmannens ledergruppe består av seks personer. Enebakk kommunes personell utfører til 

sammen 570 årsverk. Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger 

(kommunalområder), som igjen er inndelt i 31 resultatenheter:  

 

                                                           
2
 "Rådmannen vil foretrekke at begrepet 'gebyr' brukes fremfor avgift… Gebyr er et pengebeløp som kreves inn 

som betaling for en konkret tjeneste. Avgift er et påslag som ikke knytter seg til en konkret tjenesteproduksjon 

(f.eks. merverdiavgift, skatt)," skriver rådmannen i sin uttalelse til revisjonsrapporten (vedlegg 2). Kontroll-

utvalgets bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet inneholdt ordet "avgift". Vi har valgt å ikke endre tittelen, 

men benytter hovedsakelig "gebyr" i rapporten. Bokmålsordboka forklarer avgift med "jamfør gebyr; beløp som 

betales til stat eller kommune i forbindelse med salg, bruk eller forbruk av noe". Et gebyr kan ha et fastledd og et 

forbruksledd. Resulterende gebyrbeløp kalles ofte "avgift". Ordene benyttes ofte synonymt.   

3 Utgift vil si utbetaling, mens kostnad vil si reelle omkostninger (ikke bare utbetalinger), både direkte og 

indirekte kostnader (andel av felleskostnader). Kostnad er det regnskapsfaglig korrekte begrep, men utgift brukes 

ofte synonymt i kommunesektoren – og i denne rapport.  
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Enebakk kommunes administrative organisering. 

Avdelinger og resultatenheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 

 

Denne forvaltningsrevisjon berører først og fremst avdeling Teknikk og samfunn, som har 70 

årsverk. Under denne berøres to resultatenheter:  

 Resultatenhet Natur, geodata og byggesak har 12,2 årsverk. 

 Resultatenhet Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk, som drifter avløpsnettet, har 

12 årsverk.  

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevi-

sjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevi-

sjon IKS følger denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
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måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-

portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet, for verifisering av 

datagrunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet finnes i følgende lovverk:  

 Vass- og avløpsanleggslova, 2012. 

 Forurensningsforskriften, 2004. 

 Plan- og bygningsloven, 2008. 

 Matrikkellova, 2005. 

 Brann- og eksplosjonsvernloven, 2002.  

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 2014.  

  

Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse, gjennomgang av kommunens 

regnskap og statistisk analyse.  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 (endelige tall) er benyttet. Kostra er 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske 

kommuner fra 2001. Kostra-tallene gir en nyttig sammenligning av kommunene. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-

sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens 

verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
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Dato:  Aktivitet:  

7.12.2016: Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjon for 2017, herunder 

Kommunale avgifter.  

25.1.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger.  

16.3.2017: Oppstartsmøte med overingeniør for avløp og renovasjon Anne Marie Heidenreich 

i resultatenhet Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk og enhetsleder for Natur, 

geodata og byggesak John Robert Bjørnstad (rådmannens kontaktpersoner). 

29.6.2017: Verifisering av revisjonsrapport. 

27.9.2017: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

12.10.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

12.11.17 Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Personers navn oppgis første gang, deretter tittel. 

 

Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse 

til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 ETTERLEVELSE AV REGELVERK FOR SELVKOST  

 
 

3.1 Revisjonskriterier 

Enebakk kommune skal ha:  

 Utarbeidet budsjettkalkyle for selvkostområdene.  

 Utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkyle) for selvkostområdene. 

 Tatt med kommunens direkte og indirekte driftskostnader i selvkostregnskapet. 

 Kun tatt med merkostnader til tilleggsytelser og støttefunksjoner i h.t. regelverket. 

 Beregnet kapitalkostnad i samsvar med regelverket. 

 Satt av eventuelt overskudd på eget fond og foretatt renteberegninger i samsvar med 

regelverket. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester (2014) definerer (s. 9) selvkost som "den totale kostnads-

økningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste". 

Selvkost for et produkt vil normalt være virksomhetens direkte og indirekte driftskostnader 

forbundet med å produsere og selge produktet. Kostnader som kommunen ville hatt 

uavhengig av produksjonen av tjenesten (varen), skal ikke inngå i selvkostregnskapet.  

 

Selvkostberegningen bygger på generasjonsprinsippet, det vil si prinsippet om at dagens 

tjenester skal betales av brukerne i dag. Kostnadene ved tjenesten som ytes i dag skal dekkes 

av brukerne som drar nytte av tjenesten i løpet av en femårsperiode.  

 

Kommunenes gebyrer skal baseres på reglene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunene står 

imidlertid fritt til å legge seg lavere enn "selvkosttaket" (se vedlegg 1). 

 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Gebyrutvikling 

Enebakk kommunestyre vedtar hver høst neste års gebyrregulativ, inkludert selvkostgebyrene. 

(Vanngebyr fastsettes av de private vannverkene.) De viktigste selvkostgebyrene har utviklet 

seg slik de siste fire årene:  

 

ENEBAKK KOMMUNES GEBYRER FOR AVLØP, RENOVASJON OG FEIING 

Kr per år inkl. mva 2016 2015 2014 2013 

Avløpsgebyr, fastbeløp
 

8 636 6 908 5 757 5 757 

Avløpsgebyr, kr per m
3 

9,42 7,54 6,28 6,28 

Tilknytningsgebyr enebolig:  

 Lav sats 

  

12 500 

  

12 500 

  

12 500 

  

12 500 

 Høy sats 42 500 42 500 42 500 42 500 

Slamtømmingsgebyr
 

3 039 2 762 2 302  2 302 

Renovasjonsgebyr 3 389 3 941 2 941 2 941 

Feiegebyr (inkl. branntilsyn)  375 364 337 324 
Kilde: Enebakk kommunes årlige gebyrregulativ, bl.a. Priser og gebyrer gjeldende 2017.  

Problemstilling nr. 1: Etterlever Enebakk kommune regelverket tilknyttet selvkost? 
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Tabellen viser at avløpsgebyret har økt betraktelig i fireårsperioden. Renovasjonsgebyret økte 

mye fra 2014 til 2015, noe som forklares med investeringer i Romerike Avfallsforedling IKS 

(ROAF) sitt sorteringsanlegg i Skedsmo. Renovasjonsgebyret ble redusert i 2016.  

 

ENEBAKK KOMMUNES GEBYRER FOR BYGGESAK OG OPPMÅLING 

Kr per år inkl. mva 2016 2015 2014 2013 

Oppføring av enebolig 27 100 26 310 25 346 23 600 

Oppmåling standard boligtomt 21 065 20 450 17 778 17 160 
Kilde: Enebakk kommunes årlige gebyrregulativ, bl.a. Priser og gebyrer gjeldende 2017. 

 

Tabellen viser at gebyrene for byggesak og oppmåling har økt jevnt i perioden. 

3.2.2 Selvkostkalkyler 

Avløp 

Saksfremlegget "Gebyrer 2017 – kommunalt avløpsnett", som Enebakk kommunestyre 

behandlet 12.12.2016, redegjør for at det i 2014–16 ble foretatt omfattende investeringer i 

avløpssektoren på grunn av krav fra fylkesmannen i Oslo og Akershus om overføring av 

avløpsvann fra Ytre Enebakk til Øyeren som resipient. Avløpsrør fra Ytre Enebakk til Kirke-

bygda ble fornyet, og nytt sentralrenseanlegg i Kirkebygda ble bygget. Dette nødvendiggjorde 

betydelig gebyrøkning i 2015 (+20 %) og 2016 (+25 %). 

 

Selvkostregnskapet viste et overskudd på ca. 2 mill. kr i 2016, noe som gjorde at avløpsfondet 

økte til 2,6 mill. kr. Fondsmidler planlegges benyttet i 2018 og 2019. Fremover ser selvkost-

kalkylen for avløp slik ut (hovedtall):  

 

ENEBAKK KOMMUNES SELVKOSTKALKYLE FOR AVLØP (OPPSUMMERT) 

1 000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Driftskostnader 12 611 12 542 13 500 13 892 14 294 14 709 

Kapitalkostnader 7 667 9 361 11 828 13 495 13 701 13 904 

Kalkulatoriske 

rentekostnader 

0 791 352 80 80 80 

Øvrige indirekte 

kostnader 

568 595 675 694 712 732 

Gebyrinntekter 20 095 25 288 26 052 26 838 27 923 29 051 

Årets avsetning 

til/bruk av fond 

-732 2 023 -255 -1 288 -852 -374 

Selvkostfond 

ved årets slutt 

571 2 594 2 339 1 052 200 -174 

Kilde: "Gebyrer 2017 – kommunalt avløpsnett", Enebakk kommunestyre 12.12.2016 

 

Driftsutgiftene forventes å øke med 2,9 % årlig, og 2 % rente legges til grunn for kapitalkost-

nadene.  

 

Feiing 

Feiing (inkl. branntilsyn) i bolig skjer hvert fjerde år, men det faktureres i årlige beløp. Feie-

gebyret er 375 kr per pipeløp i 2017, som i 2016. Driftstilskuddet til Follo Brannvesen IKS er 

planlagt uendret i økonomiplanperioden: 
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ENEBAKK KOMMUNES SELVKOSTKALKYLE FOR FEIING 

Inkl. branntilsyn                  1 000 kr 2017 2018 2019 2020 

Driftstilskudd til Follo Brannvesen IKS 794 794 794 794 

Direkte kostnader 235  85 90  90 

Indirekte kostnader 231 236 241 246 

Gebyrinntekter 1 200 1 220 1 240 1 260 

Renteinntekter 7 7 7 7 

Årets avsetninger til/bruk av fond -53 112 122 132 

Selvkostfond ved årets slutt 368 480 602 734 
Kilde: Sats for feiing og branntilsyn i boliger 2017. 

 

Det er lagt til grunn 2 % årlig økning i indirekte kostnader, det vil si andel av felleskostnader.  

 

Spredt bebyggelse – slamtømming m.m. 

Kommunestyret vedtok 12.12.2016 å høyne slamtømmegebyret med 10 % i 2017.  

 

Gebyr for tilsyn ved minirenseanlegg holdes uendret i 2017. Gebyr for behandling av søknad 

om utslippstillatelse steg med 2,9 %. 

 

Renovasjon 

Saksfremlegget "Gebyrsats renovasjon 2017", som Enebakk kommunestyre behandlet 

12.12.2016, redegjør for selvkostkalkylen for renovasjon fremover:  

 

ENEBAKK KOMMUNES SELVKOSTKALKYLE FOR RENOVASJON 

1 000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Driftstilskudd til ROAF 10 779 8 760 10 883 11 600 11 500 11 700 

Øvrige direkte kostnader 643 363 463 472 482 491 

Indirekte kostnader 399 436 445 454 463 472 

Inntekter ord. renov.gebyr 11 421 10 468 10 593 10 933 11 284 11646 

Inntekter hytterenovasjon 704 719 790 806 822 838 

Årets avsetning til/bruk fond 304 1 647 -372 -763 -318 -162 

Selvkostfond ved årets slutt 332 1 979 1 607 844 526 364 
Kilde: Gebyrsats renovasjon 2017 

 

Renovasjonsgebyret er uforandret fra 2016 til 2017, men øker med 2 % årlig fra 2018. 

 

Arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling  

For disse områdene er det ikke utarbeidet budsjettkalkyle for selvkostområdet. Enhetsleder for 

Natur, geodata og byggesak opplyser at budsjett baserer seg på inntekter fra foregående år. 

Dersom det forventes spesielle utslag, som følge av regelendringer eller kommende store 

utbygginger, kommenteres dette i gebyrsaken.  

 

Gebyrene for byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, som kommunestyret vedtok 

12.12.2016, økte med 3,4 % fra 2016 til 2017 basert på konsumprisindeksen. Saksframlegget  

(Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2017)           

redegjør for endringer, spesielt for gebyrer som ligger lavt i forhold til selvkost. Gebyrene er 

også sammenlignet med andre Follo-kommuner.  
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Selvkostregnskap 

Enebakk kommune utarbeider årlige selvkostregnskap (etterkalkyler) for alle selvkost-

områdene. Selvkostregnskapet er vedlagt kommunens årsregnskap i note. 

3.2.3 Direkte og indirekte kostnader 

Avløp, renovasjon og slamtømming 

Direkte kostnader blir ført på resultatenhetens ansvarsområde og knyttes opp mot de respek-

tive tjenestene (Kostra-funksjoner) i kommunens regnskap. For slamtømming er det anslått 

bruk av 0,1 årsverk stilling og 3 % av utgiftene til avløp som direkte kostnader. Indirekte 

kostnader er regnet ut med følgende fordelingsnøkkel: Utgifter ved rådmannskontor og for 

personaltjenester (lønn, fellestjeneste, servicetorg) er fellesutgifter for alle avdelinger, som 

fordeles på kommunens 570 årsverk. Dette multipliseres med 5,15 årsverk i avløpssektoren, 

0,1 årsverk for slamtømming og 0,35 årsverk i renovasjon. 

 

Regnskapsførte IKT-utgifter er fordelt på totalt 585 PC-er. Dette multipliseres med 4,15 PC-

er ved avløp, og 0,1 i slamtømming og 0,6 i renovasjon.  

 

En annen støttefunksjon er økonomikontoret, som utfører tjenester for avløpsområdet og 

renovasjon, herunder fakturering/innfordring og regnskapsføring. For dette belastes de med 5 

% hver av økonomikontorets regnskapførte utgifter for 2016. Slamtømming belastes med 0,5 

%. Regnskapssjef har redegjort for at det er foretatt en konkret vurdering av det merarbeidet 

man har på disse områdene.  

 

Alle stillinger i lønnssystemet er knyttet opp mot ansvarsområde og tjeneste. For stillinger 

med kombinerte arbeidsoppgaver skjer en prosentfordeling. Revisor har gjennomgått ansatte-

lister med fordelingen av lønn mot de respektive tjenestene. 

 

Kommunalsjef for Teknikk og samfunn sitt arbeid er anslått til 40 000 kr på hvert av 

områdene avløp og renovasjon og null på området feiing. 

 

I kommunens årsregnskap for 2016 er det ført direkte kostnader (220 150 kr) vedrørende 

avløp på andre ansvarsområder enn 4110 Avløp, noe Follo distriktsrevisjon IKS påpekte ved 

revisjon av årsregnskapet. Disse kostnadene er ikke tatt med i selvkostregnskapet for 2016, 

som dermed viser  for høyt overskudd i 2016. Beløpet vil bli tatt med som en kostnad i selv-

kostregnskapet for 2017.  

 

Arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling  

Enebakk kommune har ikke vedtatt å inntjene full selvkost på disse tjenesteområdene. Selv-

kostregnskapene viser at gebyrinntektene dekket følgende andeler av de samlede kostnader i 

2016: 

 Byggesak: 76 % 

 Delesak, kart og oppmåling: 69 % 

 Arealplanlegging: 67 %. 

 

Direkte kostnader blir ført på eget ansvarsområde og knyttet opp mot de respektive tjenestene. 

Organiseringen i Enebakk gjør at man må justere i forhold til hvordan kostnadene blir regn-

skapsført. For å få selvkostregnskapet til å stemme med kommunens ordinære regnskap, må 

delesaksgebyrene trekkes fra byggesak og overføres til kart og oppmåling. I tillegg må lønns-

utgifter til ansvarlig for GIS (geografisk informasjonssystem) tas ut av selvkostregnskapet 



25/17 Forvaltningsrevisjon - kommunale avgifter - 17/00052-14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter : Endelig rapport EnebakkAvgifterRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kommunale avgifter – Enebakk kommune 13 

som en direkte kostnad (bruk at denne tjeneste blir belastet som en indirekte kostnad). Revisor 

har gjennomgått disse justeringene og sett at de samsvarer med kommunens regnskaper.  

 

På samme måte som for avløp og renovasjon beregnet man for 2016 indirekte kostnader 

basert på områdenes andel av utgifter ved rådmannskontor, personaladministrasjon, IKT-

kontor og økonomikontor. Disse fellesutgiftene fordeles etter tjenesteområdets årsverk som 

andel av totalt antall årsverk (530/570). Byggesak har 4,1 årsverk, kart/oppmåling 4,25 

årsverk og arealplanlegging 3,44 årsverk. IKT-kontorets utgifter fordeles etter andel av 

kommunens PC-er (585). For økonomikontoret er det beregnet en andel kostnad på 2 % for 

byggesak, 1 % for delesak/ kart/oppmåling. Arealplanlegging er det anslått at andelen utgjør 

kr 50 000.  

 

I selvkostregnskapet er det ikke beregnet kostander for kommunalsjef for Teknikk og 

samfunns arbeid med arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling. 

3.2.4 Kapitalkostnader  

Områdene avløp og slamtømming har anleggsmidler og det er derfor beregnet kapitalkost-

nader i selvkostregnskapet. Kapitalkostnader inneholder to elementer: avskrivninger og 

alternativkostnad (kalkulatorisk rentekostnad). Enebakk kommune har et regneark hvor alle 

anleggsmidler som vedrører de to områdene blir registrert. Her framkommer alle årets 

avskrivninger og historiske tall. Avskrivning starter året etter at anskaffelsen er tatt i bruk, slik 

som for resten av kommunens eiendeler. Årets investeringer blir lagt inn i regnearket; 

fratrukket akkumulerte avskrivninger vises eiendelenes restverdi.  

 

Kalkulatorisk rentekostnad beregnes av eiendelenes verdi i gjennomsnitt over året (se vedlegg 

1). For tiden legges til grunn en kalkylerente på 1,68 %. Kalkulatorisk rentekostnad beløper 

seg for 2016 til 3 257 231 kr for avløp og 40 000 kr for slamtømming. 2016 er første året hvor 

kommunen har beregnet rentekostnader av gjennomsnittlige investeringer i inneværende år 

slik veilederen sier (inngående balanse + utgående balanse delt på to), som følge av at Follo 

distriktsrevisjon IKS påpekte dette under revisjonen av selvkostområdet for 2015. Kalkulato-

riske renter på 488 841 kr burde ha vært medregnet i selvkostkalkylen for 2015, men er i 

stedet belastet i 2016.  

 

Kapitalkostnader av indirekte kostnader er beregnet med 5 % av netto indirekte kostnader for 

avløpsområdet (se vedlegg 1).  

3.2.5 Overskudd/underskudd  

Selvkostregnskapene for avløp, slamtømming, renovasjon og feietjeneste angir alle et resultat 

(overskudd/underskudd) når alle utgifter og inntekter er satt opp. Resultatene for 2016 var: 

 Avløp: overskudd 1 727 729 kr 

 Slamtømming: 0 kr 

 Renovasjon: overskudd 1 759 299 kr 

 Feietjeneste: overskudd 149 591 kr. 

 

Overskuddene for alle områdene er avsatt på fond. Kommunen har til nå ikke hatt fond for 

slamtømming, begrunnet med lite avvik fra selvkost for slamtømming, samt at eventuelt over-

skudd inngår i det som avsettes på avløpsfondet. 

 



25/17 Forvaltningsrevisjon - kommunale avgifter - 17/00052-14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter : Endelig rapport EnebakkAvgifterRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kommunale avgifter – Enebakk kommune 14 

Ved at overskudd avsettes på bundne fond, blir midlene tilbakeført til tjenesteområdet. Dette 

reduserer gebyrgrunnlaget for senere år, slik at kommunen ikke går med overskudd på selv-

kostområdene over tid. 

 

3.3 Vurdering 

Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkulasjon) for alle aktuelle tjenes-

teområder. For avløp, renovasjon og feiing utarbeides det også budsjettkalkyle som strekker 

seg flere år framover. Denne viser planlagt utvikling av kostnader og inntekter og da også 

utviklingen av gebyrene. For området arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling er det 

ikke utarbeidet budsjettkalkyle, slik lovverket krever. Her benytter kommunen altså en noe 

forenklet tilnærming.  

 

Direkte kostander vedrørende de forskjellige områdene er tatt med i selvkostregnskapene. For 

arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling kan ikke kostnadene hentes direkte ut av regn-

skapet. Administrasjonen har redegjort for de korrigeringer som gjøres, slik at tallene fra 

kommuneregnskapet er avstemt mot tallene i selvkostregnskapet. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester (H-3/14) sier at fordelingsmetode for felleskostnader (indirekte 

kostnader) primært bør reflektere faktisk bruk av interntjenester. Alternativt kan man bruke 

fordelingsnøkler, eksempelvis hvilken andel selvkosttjenesten utgjør av kommunens samlede 

driftsutgifter. Fordelingsnøkler er en noe forenklet beregningsmåte. 

 

Enebakk kommune har valgt å fordele økonomikontorets utgifter utfra en konkret vurdering 

av tjenesteområdenes bruk av økonomitjenester.  Andre fellesutgifter, som personaladmini-

strasjon, fordeler kommunen ved hjelp av fordelingsnøkler, hovedsakelig tjenesteområdets 

årsverk som andel av kommunens årsverk. Det bemerkes at for områdene byggesak og 

kart/oppmåling er benyttet fordelingsnøkkel basert på 530 årsverk, mens det reelle tallet er 

570. Da kommunen har større kostnader enn inntekter på området vil dette imidlertid ikke 

påvirke regnskapet.  

 

Revisors undersøkelse har avdekket at ikke alle direkte kostnader ble tatt med i selvkostregn-

skapet for 2016. Enebakk kommune bør kvalitetssikre sine rutiner på dette området, slik at 

alle kostnader på selvkostområdet blir tatt med i selvkostregnskapet. 

 

Enebakk kommunen har beregnet kapitalkostnader i samsvar med regelverket. Kommunen 

har endret praksis i 2016, det beregnes kapitalkostnader av gjennomsnittlig investering 

inneværende år. Dette ble påpekt under revisjon av selvkostregnskapet for 2015.  

 

Overskudd fra selvkostregnskapene for avløp, renovasjon, og feiing blir avsatt på bundne 

fond. For slamtømming er ikke fond opprettet; overskudd eller underskudd på dette området 

anses som en del av avløp. Eget fond for slamtømming må opprettes, og overskudd/ 

underskudd på området avsettes her. 
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4 GEBYRSYSTEM 

 

 

 

  

 

4.1 Revisjonskriterier 

Enebakk kommune skal ha:   

 Et gebyrsystem som gjenspeiler kommunens kostnader på tjenesteområdene, det vil si 

dekker kommunens merkostnader ved å produsere tjenesten. 

 Et forutsigbart system der kommunens kostnader på tjenesteområdene kan estimeres 

ved budsjettering.  

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Urimelige utslag? 

Enebakk kommunes gebyrer vedtas hvert år av kommunestyret. Gebyrene for 2017 ble 

vedtatatt i møte 12.12.2016. Saksframleggene redegjør for økning av gebyrene. 

 

Avløp 

Avløpsgebyr 

Svært få husstander i Enebakk betaler avløpsgebyr etter reelt forbruk: Mengden avløpsvann ut 

er om lag lik mengden drikkevann inn, men bare 1–2 % av de som er koblet på det kommu-

nale avløpsnettet i Enebakk, har vannmåling. For husstander uten vannmåler, blir forbruket 

stipulert (estimert) på grunnlag av boligens størrelse.  

 

Enebakk kommune har tre satser for avløpsgebyr: 

1. Bolig over 100 m
2
: Avløpsgebyret består av et fastledd på 7 505 kr og et forbruksledd på 

9,42 kr per m
3
 (inkl. mva). De få som har vannmåling, betaler etter forbruk. For de 98 % 

som ikke har vannmåling, stipuleres husstandens avløpsvann til 120 m
3
 per år. Dette gir et 

avløpsgebyrbeløp på 8 636 kr i året.  

2. Bolig mellom 50–100 m
2
: Fastleddet reduseres til 75 %. For de som ikke har vannmåling, 

stipuleres husstandens avløpsvann til 75 m
3
 per år. Dette gir et totalt avløpsgebyr på 6 335 

kr.  

3. Bolig under 50 m
2
: Fastleddet reduseres til 50 %. For de som ikke har vannmåling, 

stipuleres husstandens avløpsvann til 50 m
3
 per år. Dette gir et totalt avløpsgebyr på 4 223 

kr.  

 

Enebakk kommunes gebyrstruktur for avløpsgebyret innebærer at fastleddet utgjør største-

delen av gebyret, i alt 87 %. Dette har følgende konsekvenser for: 

 De som har vannmåler og betaler etter reelt forbruk: Muligheten til å redusere gebyret 

ved et forsiktig forbruk er svært liten.  

 De som ikke har vannmåler (98 %): De som bor i enebolig betaler det dobbelte av de 

som bor i en liten leilighet, selv om avløpsmengden er den samme. Antall personer og 

forbruk av avløpsvann i husstanden hensyntas ikke. Denne måten å prise 

Problemstilling nr. 2: Hvordan er Enebakk kommunes gebyrsystem innrettet?  

a. Medfører gebyrsystemet urimelige utslag for innbyggerne?  

b. Er gebyrsystemet innrettet slik at kommunen får dekket sine kostnader?  

c. Er gebyrsystem innrettet slik at kommunen får dekket sine budsjetterte inntekter?" 
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avløpstjenesten på er Enebakk alene om i nærområdet:  

 

AVLØPSGEBYR I NOEN KOMMUNER 

Kr per år (inkl mva)  

per husstand 
Fastledd  

(bolig over 100 m
2
) 

Forbruksledd  

(kr per m
3
) 

Enebakk 7 505 9,42 

Ski 1 842 28,00 

Oppegård 850 25,00 

Frogn 750 25,00 

Vestby 1 439 22,78 

Rælingen 767 11,60 

Skedsmo 532 19,85 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell: I. Avløp - grunnlagsdata 

 

Tabellen viser at Enebakk kommune har det desidert høyeste fastleddet i avløpsgebyret. Ski 

kommune har nest høyeste, som likevel er 5 500 kr lavere. Skedsmo kommune har lavest 

fastledd – nesten 7 000 kr lavere enn Enebakk kommune, som til gjengjeld har det laveste 

forbruksleddet. 

 

Overingeniør for avløp og renovasjon i resultatenhet Eiendomsforvaltning & Kommunaltek-

nikk begrunner valget av høyt fastledd og lavt forbruksledd slik:  

 Høye faste kostnader: Avløpstjeneste har i hovedsak faste kostnader. Redusert avløps-

mengde fra husholdningene vil i liten grad redusere kommunens avløpskostnader. 

Uavhengig av mengde avløpsvann må ledningsnettet legges og vedlikeholdes, rense-

anlegget må etableres og driftes, og bemanningen må foreligge. Kapitalkostnadene 

utgjør 43 % av gebyrinntektene (2016). Redusert avløpsmengde vil bare gi marginal 

innsparing – i pumpenes strømforbruk og renseanleggenes forbruk av kjemikalier. Å 

gi redusert gebyr til husstander med lite avløpsvann, vil gi en skjevdeling utfra 

hvordan kostnadene oppstår. 

 Fremmedvann (regnvann og drikkevann) lekker inn i avløpsrør og kan utgjøre 60–90 

%, ifølge nasjonale studier. Fremmedvannet gjør husholdningenes avløpsmengde enda 

mindre relevant som kostnadsbærer. (Husholdningenes forbruk antas å være en 

sterkere kostnadsdriver ved produksjon av drikkevann enn for avløpsvann, men også 

her reduseres forbrukets betydning på grunn av lekkasjer fra vannledningsnettet.) 

 Likt gebyr for alle boligtyper gir en enklere gebyrordning å administrere, noe som gir 

en effektiviseringsgevinst.   

 

Enebakk kommune legger til grunn at husstander uten vannmåler og med en standard bolig på 

100 m
2
 har et forbruk av avløpsvann på 120 m

3
 per år. Til sammenligning har Frogn 

kommune lagt til grunn at denne boligstørrelsen har et forbruk på 200 m
3
, mens Ski kommune 

legger til grunn 250 m
3
 (100 m

2
 * 2,5). Man legger altså til grunn mindre mengder avløpsvann 

i Enebakk.  

 

Tilknytningsgebyr og anleggsbidrag 

I tillegg til årlig avløpsgebyr kommer et engangsgebyr ved tilkobling av boligen til avløps-

nettet. Tilknytningsgebyret for en enebolig utgjør 12 500 kr (2016). Enebakk kommunes 

forskrift om avløpsgebyr (2004) redegjør for hvordan tilknytningsgebyr skal anvendes. Det 

åpnes for at gebyret kan reduseres med 75 % dersom huseier har hatt vesentlige kostnader 

med å føre privat stikkledning fra egen eiendom til det kommunale avløpsnettet. For 
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flermannsboliger reduseres tilknytningsgebyret med 50 % for boliger under 100 m
2
 og 25 % 

for boliger over 100 m
2
.  

 

Gebyrregulativet for avløpssektoren for 2016 inneholder også et anleggsbidrag på 30 000 kr, 

som ilegges ved tilknytting til det offentlige avløpsnettet i de tilfeller der kommunen har hatt 

store merkostnader med å føre stikkledning fram til tomtegrense. I enkelte tilfeller kan dette 

ha blitt gjort på et tidligere tidspunkt. Anleggsbidraget regnes ikke som en driftsinntekt i 

selvkostregnskapet, men reduserer beregningsgrunnlaget for kapitalkostnaden (gjelden) 

direkte. Det er fastsatt én sats (30 000 kr), uavhengig av hva merkostnaden beløper seg til. 

Ved flermannsboliger blir anleggsbidraget redusert med 50 % for boliger under 100 m
2
 og 25 

% for boliger over 100 m
2
. 

 

Regnskapet viser følgende innbetalinger av anleggsbidrag: 

 

ANLEGGSBIDRAG TIL 

ENEBAKK KOMMUNE 

2013 2014 2015 2016 

Inntekt av anleggsbidrag (kr) 120 000 918 875 120 000 1 313 663 

 Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap. 

 

Slamtømming 

Gebyret for slamtømming er differensiert etter type anlegg og om anlegget tømmes hvert år 

eller sjeldnere. Huseier ilegges årlig gebyr, selv om anlegget ikke tømmes hvert år.  Dersom 

det er behov for ekstra tømming av slam, betaler man ekstra for dette. Det er ikke eget fond på 

området for slam. Eventuelt overskudd på slamtømming inngår i avløpsfondet.  

 

Renovasjon og feiing   

Enebakk kommune kjøper renovasjon fra ROAF og feiing fra Follo Brannvesen IKS, der 

Enebakk er én av eierkommunene. Kommunen selv har beskjedne utgifter på disse områdene. 

Overskuddene blir avsatt på fond for å dekke framtidige utgifter, slik at for mye innbetalt 

tilbakeføres til abonnentene. 

 

Areal, byggesak, kart/oppmåling 

Gebyrene på disse områdene baseres ikke på arbeidstid som brukes på den enkelte sak, men 

på beregnet gjennomsnittlig saksbehandlingstid.  

 

Kommunestyret vedtok i 2008 at det "fra 1.1.09 skal føres timer pr. sak på byggesak og 

oppmåling. Dataene fra disse registreringene skal brukes til revisjon av gebyrregulativet. 

Timeregistreringen skal vare i ett år. Fra 1.1.10 skal gebyrene gjenspeile den faktiske kost-

naden ved å saksbehandle de ulike saker." Ansatte registrerte sin arbeidstid på ulike arbeids-

områder i et regneark. Tid som ikke kunne ilegges gebyr ble også registrert. Resultatet av 

timeregistreringen for byggesak m.m. ble fremlagt for utvalg for teknikk og miljø, formann-

skapet og kommunestyret høsten 2010. Det ble påpekt at kommunens byggesaksgebyrer m.m. 

var et godt stykke lavere enn selvkost. Noen feilføringer ble påpekt, samt at saksbehandling 

vedrørende små tiltak vil gi urimelig høyt byggesaksgebyr. Innenfor kartforretninger på 

enkelttomter kan gebyrbeløpet fort bli høyt og føre til at det ikke blir ryddet opp i gamle, 

uklare eiendomsforhold. Dersom gebyrer for mindre arbeider settes for høyt, risikerer man at 

flere unnlater å søke. Kommunens saksbehandlingsgebyrer ble også sammenlignet med 

nærliggende kommuner. 
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I gebyrregulativ for behandling av natur, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2017   

( Priser og gebyrer gjeldende 2017) redegjøres (kapittel A.4) for reduserte gebyrer. Dersom 

gebyret er åpenbart urimelige i forholdet til de prinsipper som er lagt til grunn og de kostnader 

kommunen har, kan kommunen ved avdeling Teknikk og Samfunn skjønnsmessig fastsette et 

gebyr. Også i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller upassende, kan 

avdelingen gi et pristilbud. 

    

"Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og Samfunn kan under samme forutsetninger, 

eller når særlige grunner tilsier det, og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått 

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende 

pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er 

urimelig eller mindre egnet."  

4.2.2 Får kommunen dekket sine kostnader? 

Generelt 

For avløp, renovasjon og feiing har Enebakk kommunestyre vedtatt at kommunen skal få 

dekket alle sine merkostnader ved å produsere tjenestene. Selvkostregnskapene viser at avløp, 

renovasjon og feiing har en inndekning på 100 %.  

 

Overskudd i slamhenting har hittil ikke blitt avsatt på fond. Slamfond innføres i selvkostregn-

skapet for 2017. 

 

Når det gjelder arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling har kommunestyret ikke vedtatt 

at kommunen skal få dekket alle sine kostnader. Selvkostregnskapene for de respektive 

områdene viser at kommunen ikke får dekket alle sine kostnader: 

 

ENEBAKK KOMMUNES GEBYRER FOR BYGGESAK, AREAL OG KART 

Regnskap 2016 Underskudd (kr) Kostnadsdekning 

Byggesak 1 374 123 76 % 

Arealplanlegging 930 283 67 % 

Delesak, kart- og oppmåling 794 139 69 % 

Sum 3 098 545 72 % 

Kilde: Enebakk kommunes selvkostregnskap 2016. 

 

Tabellen viser at Enebakk kommune i 2016 hadde 3,1 mill. kr mer i kostnader enn inntekter i 

sum på disse områdene, noe som medførte en dekningsgrad på 72 %.   

 

I det følgende vil vi sammenligne Enebakks gebyrutvikling med noen andre kommuner.  

 

Avløp 

Utviklingen av tilknytningsgebyr og avløpsgebyr i Enebakk og i fire andre Follo-kommuner 

vises i grafene under: 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell:  I. Avløp - nøkkeltall (K) Mva. kommer i tillegg. 

 

Grafen viser  at Enebakk kommune har det laveste tilknytningsgebyret av de fem kommunene 

som sammenlignes her. Vestby har det høyeste tilknytningsgebyret. Enkelte kommuner 

opererer med en lav og en høy sats. Høy sats kan benyttes i tilfeller der eiendommer ikke har 

vært med å betale opparbeidelseskostnader til hovedanlegg for vann og avløp. I Enebakk kan 

det dessuten kreves et anleggsbidrag på 30 000 kr ved tilkobling. Enebakk har rapportert 

40 000 kr (inkl. tilknytningsgebyr på 10 000 kr) som høy sats til Kostra.  

 

 

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell: I. Avløp - nøkkeltall (K). Mva. kommer i tillegg.  

 

Grafen viser at avløpsgebyret (årsgebyr for avløp) i Enebakk har steget betydelig mer enn i de 

andre kommunene i perioden. Årsaken er de store investeringene som Enebakk har foretatt i 

nytt sentralrenseanlegg i Kirkebygda og overføringsledning fra Ytre Enebakk. Bakgrunnen for 

byggingen av sentralrenseanlegget var at kapasiteten for utslipp i Våg og Mjær (Morsavass-

draget) var overbelastet; disse resipientene ville ikke tåle videre utbygging i Ytre Enebakk. 

Dette fremkom i Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ tilbakemelding på kommuneplanen for 

2007–2018 i 2007. Fylkesmannen tillater ikke utvidet utslippsramme fra Ytre Enebakk rense-

anlegg til Morsavassdraget. Kommunen ble anbefalt å flytte utslippene til Kirkebygda med 

Øyern/Glommavassdraget, som har en langt større kapasitet på å motta utslipp. 

 

Kommunestyret i Enebakk vedtok i 2008 å overføre avløp fra Ytre Enebakk til Øyeren og å 
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bygge et nytt renseanlegg i Kirkebygda. Rådmannens saksframlegg til kommunestyret 

11.5.2009 redegjorde for fem alternativer for å flytte utslippet bort fra Morsavassdraget. 

Alternativ med å transportere avløpet til andre renseanlegg var også utredet; dette gjaldt Oslo, 

Nordre Follo renseanlegg, Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) og Askim. For alle alterna-

tivene ble det beregnet kostnader for investeringer i avløpsrør og renseanlegg. Årskostnaden 

var også beregnet. Alternativene ble sammenlignet med å bygge og drifte et nytt sentralrense-

anlegg i Kirkebygda. Utredningen konkluderte med at gunstigste alternativ var å bygge nytt 

sentralrenseanlegg i Kirkebygda. Kostnadsrammen for dette var opprinnelig satt til 116 mill. 

kr, men kommunestyret økte i 2014 rammen til 141 mill. kr. 

 

Selvkostområde avløpsanlegg har vokst med 151 mill. kr (208 mill. kr – 56,9 mill. kr) de siste 

årene:  

 

ENEBAKK KOMMUNES AVLØPSANLEGG – BEREGNINGSGRUNNLAG 

KAPITALKOSTNADER OG AVSKRIVNINGER 

Kr 2016 2015 2014 2016 

Beregningsgrunnlag 

kapitalkostnader 

208 002 258 179 687 323 134 400 003 56 954 158 

Kapitalkostnad og avskrivning 9 502 273 7 324 326 3 646 426 2 992 951 

Kilde: Enebakk kommunes selvkostregnskap.  

 

Avskrivninger i disse årene har vært på til sammen 16,5 mill. kr, slik at kommunens investe-

ringer i perioden har beløpt seg til ca. 167 mill. kr. De store investeringene i perioden 

medfører betydelig økning i årlige kapitalkostnader/avskrivninger (+6,5 mill. kr). 

 

Direkte og indirekte kostnader har utviklet seg slik:  

 

ENEBAKK KOMMUNES DRIFTSKOSTNADER FOR AVLØP 

 2016 2015 2014 2013 

Direkte kostnader 13 516 961 12 611 004 16 498 635 16 333 196 

Indirekte kostnader 605 347 567 862 620 641 557 111 

Sum 14 122 308 13 178 866 17 119 276 16 890 307 

Kilde: Enebakk kommunes selvkostregnskap. 

 

Tabellen viser at de direkte driftskostnadene faller fra 2013 til 2016. Dette skyldes at rehabi-

litering av avløpsrør tidligere i hovedsak ble postert som en driftsutgift, men fra 2015 er dette 

i hovedsak vurdert som en investeringsutgift. Indirekte kostnader har vært stabile. 

 

Driftsutgifter per innbygger i avløp har utviklet seg slik: 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell:  I. Avløp - nøkkeltall (K) Mva. kommer i tillegg 

 

Grafen viser at Enebakk i 2013 og 2014 lå litt høyere enn de andre kommunene. Fra 2015 er 

driftsutgiftene per innbygger i Enebakk på linje med Ski og Oppegård.  

 

Slamtømming 

Slamtømmegebyr har utviklet seg slik: 

 

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell: I. Avløp - nøkkeltall (K) . Mva. kommer i tillegg. Standard slamtømming. 

 

Grafen viser at Enebakk kommunes gebyrer for slamtømming ligger under Ås og Oppegård, 

som har de høyeste gebyrene for 2016, og omtrent likt med gebyrene i Vestby. Enebakks 

gebyr økte fra 1 842 kr i 2014 til 2 674 kr i 2017. 

 

Renovasjon og feiing    

Renovasjon kjøpes fra ROAF og feiing fra Follo Brannvesen IK. Enebakk kommune har 

beskjedne utgifter på disse områdene.  

 

Byggesak, delesak og kart/oppmåling 

Som nevnt (kap. 4.2.1) baserer ikke disse gebyrene seg på registrert tidsbruk på den enkelte 

sak, men på gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Kommunestyret har vedtatt gebyrenes 

størrelse på bakgrunn av en tidsstudie over saksbehandlingstid gjennomført i 2009. Priser og 

gebyrer gjeldende 2017 åpner for at gebyrsatsene kan fravikes; avdeling for Teknikk og 

samfunn kan fastsette gebyr skjønnsmessig utfra en helhetsvurdering. 
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Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig har utviklet seg slik: 

  

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell:  J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og 

nærmiljø – nøkkeltall. Mva. kommer i tillegg. 

 

Grafen viser at Oppegård kommune hadde høyeste byggesaksgebyr for enebolig i perioden. 

Enebakk kommune var på linje med Ski, Ås og Akershus. Byggesaksgebyret for enebolig i 

Enebakk økte fra 23 600 kr i 2013 til 27 100 kr i 2016.  

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell,: J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og 

nærmiljø – nøkkeltall.. Mva. kommer i tillegg. 

 

Grafen viser at Enebakk kommunes oppmålingsgebyr var blant de laveste i 2016. Gebyret 

økte fra 17 160 kr i 2013 til 21 065 kr i 2016. 

4.2.3 Budsjetterte inntekter 

For områdene avløp, renovasjon og brann er det utarbeidet selvkostkalkyler som viser 

fremtidige kostnader og inntekter.  

 

Avløp 

Budsjetterte og regnskapsførte gebyrinntekter for avløp har vært som følger: 
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ENEBAKK KOMMUNES AVLØPSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 23 538 077 18 637 122 15 348 263 15 031 256 

Budsjett 23 650 000 18 420 000 15 130 000 15 100 000 

Avvik -111 923 217 122 218 263 -68 744 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

ENEBAKK KOMMUNES TILKNYTNINGSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 002 163 516 775 558 275 205 000 

Budsjett 400 000 400 000 400 000 400 000 

Avvik 602 163 116 775 158 275 -195 000 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

ENEBAKK KOMMUNES SLAMTØMMEGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 099 344 949 722 751 920 781 131 

Budsjett 950 000 900 000 800 000 770 000 

Avvik 149 344 49 722 -48 080 11 131 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

Tabellene over viser at Enebakk kommune i hovedsak har hatt høyere gebyrinntekter enn det 

som har vært budsjettert. Tilknytningsgebyrene viser størst avvik (prosentmessig) mellom 

budsjett og regnskap. 

 

Renovasjon og feiing   

 

ENEBAKK KOMMUNES RENOVASJONSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 11 181 116 12 725 126 9 094 747 10 103 232 

Budsjett 11 120 000 12 375 000 10 211 000 10 133 000 

Avvik 61 116 350 126 -1 116 253 -29 768 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  
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Tabellen viser at Enebakk kommunes inntekt fra renovasjonsgebyr hadde et betydelig avvik i 

2014. Resultatenhet Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk opplyser at fakturering av 

næringsrenovasjon ble overført fra kommunen til ROAF etter at budsjettet var vedtatt, som 

følge av endring i forurensningsloven. De to siste årene har budsjettet truffet bra. 

 

ENEBAKK KOMMUNES FEIEGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 171 739 1 130 331 1 046 383 1 006 992 

Budsjett 1 200 000 1 135 000 1 050 000 1 001 000 

Avvik -28 261 -4 669 -3 617 5 992 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

Tabellen indikerer treffsikre budsjetter innen feiing/branntilsyn. 

 

Plansak, byggesak, kart/oppmåling 

 

ENEBAKK KOMMUNES PLANSAKSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 542 732 792 345 1 066 551 901 700 

Budsjett 1 500 000 800 000 800 000 800 000 

Avvik 42 732 -7 655 266 551 101 700 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

ENEBAKK KOMMUNES BYGGESAKSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 4 234 727 3 100 374 3 348 628 3 885 733 

Budsjett 3 318 000 3 350 000 3 471 000 2 600 000 

Avvik 916 727 -249 626 -122 372 1 285 733 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  
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ENEBAKK KOMMUNES KART/OPPMÅLINGSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 506 630 1 209 972 1 490 503 1 106 791 

Budsjett 1 250 000 1 500 000 1 455 000 691 000 

Avvik 256 630 -290 028 35 503 415 791 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

Tabellene viser en del avvik mellom budsjett og regnskap – med størst avvik på byggesak.  

For fireårsperioden sett under ett har regnskapsførte inntekter vært høyere enn budsjetterte 

innen alle tjenesteområder.  

4.3 Vurdering 

4.3.1 Urimelige utslag? 

Avløp 

Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap for avløpområdet. Kostnader til kjerne-

produktet og beregnede utgifter til tilleggstjenester og støttefunksjoner er tatt med, slik regel-

verket pålegger (jf. kap. 3).  

 

Gebyrene er fastsatt av kommunestyret. Avløpsgebyret har et meget høyt fastledd og lavt 

forbruksledd. Enebakk kommune har dermed en annen tilnærming til gebyrstrukturen enn de 

fleste andre kommuner som revisor har sammenlignet med. Kommunal- og moderniserings-

departementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester gir 

imidlertid ikke føringer for denne fordelingen; det er opp til den enkelte kommune. Avde-

lingsingeniør har redegjort for Enebakk kommunes begrunnelse for sin gebyrstruktur. Revisor 

vil bemerke at denne måten å prissette tjenesten på, kan medføre at to husstander med samme 

avløpsmengde betaler forskjellige gebyrbeløp. Dersom det gjøres endringer slik at noen 

husstander får et lavere avløpsgebyr, må dette nødvendigvis tas inn gjennom økte gebyrer til 

andre.    

 

Tilknytningsgebyret blir, som avløpsgebyret, beregnet på husstanden utfra boligens areal.  

Tilknytningsgebyret er ikke knyttet opp mot noen bestemt del av områdets kostnader men 

inngår i de samlede inntekter for avløpsområdet. Heller ikke her gir regelverket føringer for 

konkret gebyrstruktur.  Tilknyttingsgebyret kan altså være forskjellig for husstander som i 

fremtiden får samme avløpsmengde.  

 

Anleggsbidrag kan kreves i tilfeller der selvkostområdet har store merutgifter for å føre 

stikkledninger frem til tomtegrense. Enebakk kommune har fastsatt en sats (30 000 kr + mva.) 

uavhengig av hva reell kostnad er. Dette kan medføre at enkelte betaler lavere anleggsbidrag 

enn reell kostnad. Etter revisors mening bør man vurdere å innføre flere satser for anleggs-

bidrag, slik at bidraget bedre gjenspeiler den kostnaden som selvkostområdet påføres i det 

enkelte tilfelle. Det bør også bli tydeligere i hvilke tilfeller anleggsbidrag skal benyttes, slik at 

det blir mindre rom for det som kan oppfattes som vilkårlig skjønn. 

 

Det er utarbeidet selvkostregnskap for slamtømming, men ikke opprettet eget fond for 
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avsetting av overskudd eller dekking av underskudd. Dette har medført at overskudd fra 

slamtømming er blitt avsatt på avløpsfondet, og underskudd er belastet avløpsfondet.  

Kommunen opplyser at den vil opprette et slamfond i regnskap 2017, slik Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester pålegger. Det er differensierte gebyrer basert på hvilke typer anlegg man 

har slik at det ikke er grunn til å tro at noen betaler mer enn det som er den reelle kostnaden 

for slamtømming  

 

Byggesak, delesak, kart/oppmåling 

Gebyrene skal i utgangspunktet baseres på den reelle kostnaden for tjenesten. Retningslinjene 

åpner imidlertid for at gebyrene kan baseres på gjennomsnittskostnader eller gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid. Enebakk kommune foretok i 2009–10 en registrering av saksbehand-

lingstid for ulike sakstyper (typer av byggesaker etc.). Gebyrregulativet åpner dessuten for at 

gebyrer kan reduseres dersom de er åpenbart urimelige. Det ligger således til rette for at 

kommunens gebyrer ikke overstiger de reelle kostnadene ved tjenesten.  

 

Er tidsregistreringen fra 2010 fortsatt representative for dagens saksbehandling? Revisor antar 

at behovet for nye målinger bør vurderes, især hvis man stadig finner å måtte fravike gebyr-

regulativet.   

4.3.2 Får kommunen dekket sine kostnader? 

Avløp, renovasjon og feiing 

Enebakk kommunes system tilrettelegger for full kostnadsdekning på disse tjenesteområdene. 

Kommunens avløpsgebyr har økt betydelig og er nå klart høyere enn de kommuner vi har 

sammenlignet med. Enebakk kommunes inntekter fra avløpsgebyret økte således fra 15,3 

mill. kr i 2014 til 23,5 mill. kr i 2016. Dette henger sammen med store investeringer i nytt 

renseanlegg i Kirkebygda og overføringsledning fra Ytre Enebakk, som har medført økte 

kapitalkostnader. Enebakk kommunes driftsutgifter (direkte og indirekte) i avløpssektoren har 

imidlertid gått lite opp de siste årene. Driftsutgifter per innbygger er på linje med sammen-

lignbare kommuner. Driftskostnadene er nå behandlet på rett måte i selvkostregnskapet.  

 

Byggesak, delesak, kart/oppmåling 

For alle disse tjenesteområdene har Enebakk kommune større kostnader enn de har inntekter. 

Totalt fikk kommunen dekket 72 % av sine kostnader på områdene i 2016. Kommunestyret 

har ikke vedtatt at full kostnadsdekning er et mål på disse områdene. Kommunen har noen 

utgifter knyttet både til informasjon og interne oppgaver som det ikke er rimelig å finansiere 

med gebyrer. 

 

I kapittel 4.3.1 konkluderte vi med at det er grunn til å tro at kommunens gebyrer på området 

ikke overstiger de faktiske kostnader som kommunen har. Byggesaksgebyrer m.m. er bereg-

net utfra gjennomsnittlig saksbehandlingstid basert på tidsregistreringer gjort for syv år siden. 

For flere mindre tiltak ble gebyrene bevisst satt lavere enn reell kostnad, da man så en risiko 

for at høye gebyrer kunne få folk fra å unnlate å sende byggesøknad o.l. Ønsker kommunen 

en høyere kostnadsdekning, bør dagens arbeidsoppgaver vurderes i forhold etablerte gebyrer. 

4.3.3 Budsjetterte inntekter 

Avløp, renovasjon og feiing 

For disse områdene er det utarbeidet selvkostkalkyle som viser forventede kostnader og 

inntekter de neste fire årene. Bruk av fond og avsetting til fond vises også i selvkostkalkylen. 
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Inntektene i forhold til kommunens budsjetter for området viser små avvik. Vanskeligst å 

budsjettere er inntekter fra tilknytningsgebyr, som avhenger av byggeaktiviteten. Avvik på 

inntekt fra renovasjonsgebyr i 2014 er forklart av kommunen (endring i fakturering av 

næringsrenovasjon). 

 

Arealplan, byggesak, kart/oppmåling 

Enebakk kommune har ikke utarbeidet selvkostkalkyle for disse tjenesteområdene, til tross for 

at Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester anbefaler at 

selvkostkalkyle skal utarbeides for alle selvkostområder.  

 

Enebakk kommune hadde i 2016 3,1 mill. kr mer i kostnader enn inntekter i sum på disse 

tjenesteområdene. Dekningsgraden var 67 % på arealplanlegging, 69 % på delesak/ 

kart/oppmåling og 76 % på byggesak – samlet sett 72 %. Kommunens gebyrer på disse 

tjenesteområdene ligger m.a.o. klart under selvkosttaket.  
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5 LITTERATUR4 

Lover, forskrifter og retningslinjer 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova), 2012. 

Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), 1981. 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), 2004. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), 2008. 

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), 2005. 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), 2002.  

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14), 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014. 

 

Enebakk kommune 

Handlingsprogram 2017-2020 med årsbudsjett 2017. 

Selvkostregnskap 2013–2016. 

Beregningsgrunnlag for avløpsgebyrer 2016 (regneark). 

Enebakk kommunes årsregnskap 2013–2016.  

Forskrift om avløpsgebyr, vedtatt av kommunestyret 6.12.2004 

Priser og gebyrer gjeldende 2017.  

Sats for feiing og branntilsyn i boliger 2017, vedtatt av kommunestyret 12.12.2016. 

Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2017, 

12.12.2016. 

Gebyrsats renovasjon 2017, 12.12.2016 

Gebyrsatser 2017 for avløp i spredt bebyggelse, 12.12.2016 

                                                           
4
 Dokumenttittel gjengis med kursiv. Lovers korttitler (jf. Lovdata.no) gjengis i parentes. Dokumenter fra de 

siste par årene dateres med dato, eldre dokumenter bare med årstall.  
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier utdypet 

Selvkost vil si den totale kostnadsøkningen som en kommune eller et selskap påføres ved å 

produsere en bestemt vare eller tjeneste. Lovverket bestemmer at selvkostgebyrene ikke kan 

være høyere enn nødvendige kostnader som kommunen har ved å levere tjenesten. Full 

kostnadsdekning er derimot ikke pålagt. 

 

Lovverk for selvkost 

De rettslige rammer for brukerbetaling på de områder som denne rapporten omhandler er: 

 Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.3.1981 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3 2012 

 Plan og bygningsloven av 27.6 2008 

 Matrikkelloven av 17.juni 2005 

 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 14.7.2002  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester (rundskriv H-3/14, 2014). Bakgrunnen for 

retningslinjene var et behov for å avklare selvkostprinsippet og sikre lik praksis i kommunene. 

Retningslinjene er ikke en forskrift og således ikke bindende for kommunene. Prinsippet om 

at selvkostområder ikke skal gå med overskudd, er imidlertid forankret i lovene.   

 

Selvkostkalkyle og selvkostregnskap 

I forvaltningen av et gebyrområde må kommunen i forkant av budsjettår kalkulere kostnader 

og inntekter (forkalkyle/selvkostkalkyle), som grunnlag for å fastsette gebyrnivået og 

budsjettere gebyrinntektene. Ved regnskapsavslutningen må kommunen sette opp hva 

kostnadene og inntektene faktisk ble (etterkalkyle/selvkostregnskap). Overskudd avsettes på 

bundne driftsfond, slik at midlene tilbakeføres til abonnentene; underskudd dekkes av fond. 

 

Driftskostnader og kapitalkostnader 

Kommunens kostnader inndeles i driftskostnader og kapitalkostnader:  

 

1. Driftskostnader inndeles i direkte og indirekte kostnader: 

a. Direkte driftskostnader vil si arbeid, varer og tjenester som anvendes for å yte 

tjenesten. Direkte kostnader kan også kaldes kostander til kjerneprodukt. 

b. Indirekte driftskostnader vil si andel av nødvendige felleskostnader. Når intern-

tjenester bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne, kan en andel av disse 

henføres til selvkostområdet. Fordelingsmetoden i selvkostregnskapet bør være den 

som gir best uttrykk for bruken av interntjenester. Alternativt brukes selvkost-

tjenestens andel av kommunens brutto driftsutgifter som fordelingsnøkkel. Indirekte 

kostnader er typisk kostnader vedrørende: 

 regnskap, revisjon og innfordring. 

 lønns- og personaltjenester, HMS-tiltak, sentral opplæring og kantinedrift. 

 IKT, post/arkiv og sentralbord; kopiering og trykkeritjenester. 

 juridisk bistand. 

 

2. Kapitalkostnader består av avskrivningskostnader og alternativkostnader: 

a. Avskrivningskostnader baseres på historisk anskaffelseskost. Avskrivningsgrunnlaget 
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avskrives lineært.  

b. Alternativkostnad, også kalt kalkulatorisk rentekostnad, er den avkastningen 

kommunen kunne ha oppnådd ved å plassere netto investeringsbeløp (eiendelenes 

verdi) i markedet, uavhengig av hvilken finansieringsform som er benyttet. Eiendele-

nes verdi beregnes i gjennomsnitt over året (inngående balanse + utgående balanse 

delt på to; IB+UB/2). Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et tillegg på ½ 

prosentpoeng, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer 

(2014). (Renteswap vil si en langsiktig rentebytteavtale, for rentesikring.) Kalkyle-

renten var 1,68 % (1,18 % + 0,5 %) i 2016. Kapitalkostnader på indirekte tjenester 

beregnes med et påslag på 5 % av netto indirekte kostnader. 

 

Overskudd/underskudd 

Overskudd fra selvkosttjenesten settes av på et bundet selvkostfond. Fondet skal håndtere 

svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Hvert selvkostområde 

skal ha sitt eget selvkostfond. På avsatte midler i selvkostfondet legges det til kalkulatoriske 

renter. Kalkylerenten er den samme som for beregning av kapitalkostnader. Beregnings-

grunnlaget er gjennomsnittlig beholdning det enkelte år. Underskudd kan framføres på samme 

måte, dersom kommunestyret har vedtatt full kostnadsdekning på området. Overskudd eller 

underskudd bør brukes opp/dekkes inn i løpet av en femårsperiode.  
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VEDLEGG 2: Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten 

 

 

ENEBAKK KOMMUNE 
TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak 

Mulighetenes 

Enebakk 

 

 

Follo Distriktsrevisjon 

Postboks 3010 

1402 SKI 

 

 

Deres dato: 

 

Deres ref.:  
 

Vår ref.: 

2017/1345/JOHBJO 

 Dato: 

09.10.2017 

 

 

Rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrevisjon kommunale gebyrer  

 

Rådmannen mottok høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport av kommunale gebyrer i 

Enebakk til uttalelse datert 27.09.2017. Med utgangspunkt i guide til høringsuttalelse er 

rådmannen bedt om å gi en vurdering av rapportens konklusjoner og anbefalinger, og videre 

om rådmannen vil iverksette tiltak på bakgrunn av disse, samt hvilke tidsperspektiv som 

gjelder for tiltakene. 

 

Rådmannen presiserer at informasjon om prosjektet har vært tilstrekkelig og klar samt at hun 

ikke har noen kommentarer til prosjektets metode. 

 

 

Anbefalinger Rådmannens kommentarer/Tiltak 

a) Utarbeide budsjettkalkyle for områdene 

byggesak, kart/oppmåling og 

arealplanlegging. 

Selvkostregnskapet viser at inntektene 

ligger langt under kostnadene for 

områdene. Rådmannen vurderer at det, 

med dagens selvkostdekning, ikke er 

hensiktsmessig å sette av tid og ressurser 

for å utarbeide selvkostkalkyler for disse 

områdene. 

b) Opprette eget fond for slamtømming; 

årlige overskudd/underskudd avsettes på 

fond. 

Det vil bli opprettet et fond for å håndtere 

mindreforbruk i enkeltår innenfor 

slamtømmingstjenesten.  

c) Vurdere å innføre flere satser for 

anleggsbidrag. 

Rådmannen har vurdert dette i forbindelse 

med sak angående tilknytningsgebyrer 

som nå er til politisk behandling og har 

ikke funnet det hensiktsmessig å innføre 

flere satser, jfr. vedlagte utkast til sak. 
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d) Vurdere om de tidsregistreringer man 

gjorde i 2009 for byggesaksområdet 

fortsatt er representative for den 

saksbehandlingen som gjøres i dag. 

Rådmannen vil i løpet av kommende år 

foreta en vurdering om de tidsregistre-

ringene man gjorde i 2009 for byggesaks-

området fortsatt er representative for den 

saksbehandlingen som gjøres i dag. 

e) Sørge for at alle direkte kostnader blir 

tatt med i selvkostregnskapet. 

Rådmannen vil sørge for at alle direkte 

kostnader blir tatt med i 

selvkostregnskapet. 

 

Når det gjelder punkt e) har rådmannen vært i kontakt med revisjonen og fått avklart at for de 

områdene der 100 % selvkost er gjennomført (avløp, renovasjon og feiing) gjelder 

formuleringen et avvik som ble avdekket under revisjonen av selvkostregnskapet for 2016 

innenfor avløp. Dette vil bli rettet opp i 2017. At det er 100 % selvkostfinansiering innenfor 

disse områdene er utfra dette fortsatt gjeldende.  

 

Kommentarer til selve rapportutkastet: 

Høy fastdel på avløpsgebyrer reflekterer at store deler av kostnadene er uavhengig av forbruk. 

Det vil si at de er knyttet til investeringer i ledninger og renseanlegg.   

 

Revisor tar opp at to husstander med likt målt avløpsmengde kan få ulikt avløpsgebyr. Dette 

forekommer når de har ulikt bruksareal og ligger i flermannsbygg. Boenheter i flermannsbygg 

har lavere fastandel i avløpsgebyret enn eneboliger. Det er 25 % redusert fastandel for 

boenheter under 100 m
2
 og 50 % redusert fastandel for boenheter under 50 m

2
. Grunnen er at 

avløpsledningen blir utnyttet bedre ved at man får flere betalende abonnenter på en strekning 

fremfor ved eneboliger.  

 

Rapporten viser at Enebakk kommune følger regelverket for selvkostområdene. Uttalelsen 

«Forvaltningsrevisjonen viser at Enebakk kommune i hovedsak følger regelverket for 

selvkostområdene» under sammendrag pkt. 1.2, bør derfor vurdert utformet noe annerledes.  

 

Rådmannen vil foretrekke at begrepet «gebyr» brukes fremfor avgift og har brukt dette 

begrepet i svaret. Gebyr er et pengebeløp som kreves inn som betaling for en konkret tjeneste. 

Avgift er et påslag som ikke knytter seg til en konkret tjenesteproduksjon (f.eks. 

merverdiavgift, skatt).  

 

Avslutning 

Det påpekes forbedringsområder og rapporten vil bli brukt slik at Enebakk kommune 

fortsetter å praktisere regelverket for selvkost på en god måte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kjersti Øiseth 

Rådmann 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

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 

Sak 26/17 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 
Samhandlingsreformen 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00293-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 09.11.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger

for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen.»

2. Follo distriktsrevisjon bes legge fram forslag til prosjektplan til neste møte.

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Enebakk kommune  2017 - 2020, Vedlegg til plan -  
EnebakkOverordnetAnalyse 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok den 25. september 2017 jf. sak 19/17 å velge Pleie og 
omsorg/Samhandlingsreformen som tema for forvaltningsrevisjon i 2018. 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektet. 

Pleie og omsorg 
I overordnet analyse for forvaltningsrevisjon peker revisor på risikoen for at 
kommunen ikke makter å dekke tjenestebehovet til et økende antall pasienter, som 
følge av stigende behov (inkludert flere yngre brukere, under 67 år) og 
samhandlingsreformen. Utfordringene revisor peker på er omsorgsboliger, årsverk, 
kompetanse, velferdsteknologi og samarbeid med andre aktører som Ahus og Follo 
lokalmedisinske senter.  

Sekretariatet foreslår at prosjektet avgrenses til å gjelde kommunens oppfølging av 
oppgaver og plikter som følge av Samhandlingsreformen. Dette innebærer at ikke 
alle risikomomentene fra overordnet analyse blir undersøkt i dette prosjektet.  

Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012 med mål om bedre folkehelse. 
Strategien er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. En større del 
av helsetjenestene er flyttet fra staten (sykehusene) til kommunalhelsetjenesten. 
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Som følge av dette tar kommunene nå imot sykere pasienter med et større 
behandlingsbehov enn tidligere.  
 
Det er viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus 
og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. 
Behovet for å utveksle informasjon har derfor økt etter at samhandlingsreformen ble 
innført1 Blant funnene i Riksrevisjonens undersøkelse fra 12.1.2016 av 
ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 
samhandlingsreformen pekes det på at samarbeidet om pasienter med behov for 
tjenester fra både primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er godt nok.  Kommunene 
har også i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter innføringen av 
samhandlingsreformen.  
 
Kommunene har også fått en plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp og døgnopphold for 
pasienter med somatisk sykdom (fra 1.1.2016) og for pasienter med psykiske helse- 
og rusmiddelproblemer (fra 1.1.2017). Follo lokalmedisinske senter IKS ivaretar dette 
tilbudet for seks av Follo kommunene, deriblant Enebakk.  
 
 

Vi foreslår i det følgende en hovedproblemstilling med en del underpunkter.  
 
 
Formål:  
Undersøke om Enebakk kommune har styring og kontroll med 
samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten.  
 
Problemstilling: 
 
I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsreformen?  
 

 Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus Universitetssykehus og andre 
helseforetak 

 Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter IKS  

 Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen 

 Håndtering av utskrivningsklare pasienter. 

 Reinnleggelser 

 Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen. 

 Oppfølging av folkehelsearbeidet 
 
 
Ås, 2. november 2017 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
 
 
 

                                            
1 Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 
samhandlingsreformen. https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Samhandlingsreformen.aspx . 
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Vedlegg:  Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 m/overordnet analyse 
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PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 

Enebakk kommune 

Vedtatt av kommunestyret 27.2.2017 
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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 
-BPA ordningen 

 
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).  

 

 

 

  



26/17 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg/Samhandlingsreformen - 17/00293-1 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen : Vedlegg til plan -  EnebakkOverordnetAnalyse

 Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune 

 

10 

4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sykefraværs-

oppfølging: 

Kommunen har noe høyt sykefra-

vær; det er risiko for at sykefra-

været koster unødig tid og 

penger. Har tiltakene effekt; kan 

flere tiltak iverksettes? Etterleves 

IA-ordningen?  

H H Sykelønnsordningen 

er nasjonal. Hva 

kommunen kan 

gjøre, er begrenset, 

men viktig.  

Kompetanse: Risiko for at kommunen ikke 

makter å rekruttere, beholde og 

videreutvikle personale. Spesia-

lister som ingeniører, jurister, 

PPT-rådgivere og spesialsyke-

pleiere, kan være vanskelige å 

rekruttere, og det er noe gjen-

nomtrekk i stillingene.  

H M Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunal 

tjenesteyting. 

Bruker- 

medvirkning: 

Risiko for at brukeres ønsker blir 

oversett på viktige tjenesteområ-

der.  

M L Sårbare grupper kan 

rammes. 

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi noe lavere 

rammetilskudd til Enebakk. Han-

ker kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

noe høyere enn i sammenliknbare 

kommuner. Kommunen er sårbar 

for renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig? 

Hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. 

Kommunen gjør 

selv en årlig gjen-

nomgang i budsjett/ 

handlingsprogram. 
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er kommunens 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid 

(med kommuner på Romerike).  

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til rettssaker og 

omdømmetap. 

 
 

BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

Skoleutbygging: Risiko for at skoleutbygging ikke 

holder tritt med veksten i elevtall. 

Har kommunen god skolebehovs-

analyse og rutiner for kommunale 

byggeprosjekter? 

H M Svikt i skolekapasi-

tet er alvorlig for 

barna og gir 

omdømmetap. 

 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 
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HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, av-

vikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner. Enebakk 

kommune har tradisjonelt hatt 

relativt lave sosialhjelpssatser og 

mange mottakere. 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å 

økonomisere med 

kommunens midler. 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder voksne flyktninger; Ene-

bakk kommune har ikke enslig 

mindreårige flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 

 



26/17 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg/Samhandlingsreformen - 17/00293-1 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen : Vedlegg til plan -  EnebakkOverordnetAnalyse

 Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune 

 

13 

 

EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. System 

for kommunal eiendomsforvalt-

ning, bruk av bygningsarealer og 

sikkerhet i kommunale bygg kan 

også være utfordringer. 

H H Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Det kan 

bli dyrt på sikt. 

VA-anlegg: Risiko for at investeringene i 

vann- og avløpsanlegget (rør og 

renseanlegg) ikke er optimale.  

Samarbeidet med to private 

vannverk bør presisere hvem som 

har ansvar for reserveforsyning. 

Overvann i boligfelt er en 

utfordring som administrasjonen 

tar tak i.   

M L Vann og avløp er 

sentralt for innbyg-

gernes helse og 

trivsel.  

Kommunale 

avgifter: 

Risiko for at gebyrene på 

selvkostområdet ikke beregnes 

korrekt. Utfra selvkostregnskapet 

beregner kommunen selv 

gebyrene (en del andre kommu-

ner benytter ekstern konsulent). 

Regnskapsrevisjon har avdekket 

at 700 000 kr manglet i grunnla-

get for 2015, dvs. at gebyrene ble 

for lave. 

M M Påstand om for høye 

gebyrer dukker 

jevnlig opp. Selv-

kostregnskapet 

kontrolleres også i 

regnskapsrevisjon. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 20.09.2017 kl. 18:30 
Sted: Formannskapssalen 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne Marit Næss (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Geir Heine (Ap) for Øivind Gundersen (Ap), Jon Bergskaug (Frp) for Mona Lauritsen 
(Frp) 
 
Forfall:  
Øivind Gundersen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
 
Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte: 
Camilla Lundby, regnskapsrevisor 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
Anne Marit Næss ble valgt som protokollunderskriver. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 25.09.2017 
 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./ 
leder 

Anne Marit Næss/s./ 
medlem 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/17 17/00248-1 Dialog med rådmannen 3 

16/17 15/00432-12 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Sikkerhet og 
beredskap" - oppdatert. 

3 

17/17 17/00249-2 Revisjonens rapport per 30.04.2017 4 

18/17 17/00209-2 Revisjonsstrategi 2017 4 

19/17 17/00247-1 Tema forvaltningsrevisjon 2018 5 

20/17 17/00210-2 Budsjett kontroll og tilsyn 2018 6 

21/17 17/00233-1 Faglig Forum 2017 7 

22/17 17/00238-1 Orienteringssaker  7 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Enebakk KU-15/17 
Dialog med rådmannen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med rådmannen til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
Kontrollutvalget tar dialogen med rådmannen til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-16/17 
Rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Sikkerhet og beredskap" - 
oppdatert. 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene 
i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» av 3.10.2016 og 
24.5.2017 til orientering.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene 
i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» av 3.10.2016 og 
24.5.2017 til orientering.  
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Enebakk KU-17/17 
Revisjonens rapport per 30.04.2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
Camilla Lundby fra Follo distriktsrevisjon svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-18/17 
Revisjonsstrategi 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
Camilla Lundby fra Follo distriktsrevisjon svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering. 
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Enebakk KU-19/17 
Tema forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken ble lagt fram uten innstilling.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
Utvalget samlet seg om Pleie og omsorg/Samhandlingsreformen som tema for 
forvaltningsrevisjon i 2018. 
 
Votering: Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
 
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:  
 
Pleie- og omsorg /Samhandlingsreformen 
 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til 
neste møte. 
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Enebakk KU-20/17 
Budsjett kontroll og tilsyn 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Enebakk kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert  

til Kr. 1 112 000  
 

2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 
2018. 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
 

1. Enebakk kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert  
til Kr. 1 112 000  
 
2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 

2018. 
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Enebakk KU-21/17 
Faglig Forum 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-22/17 
Orienteringssaker  
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 20.09.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 20.09.2017: 
Sakene tas til orientering.  
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1 Rådmannens kommentar 
 
Andre tertialrapport 2017 gir en oversikt over utviklingen i kommunen fra januar til august og gir en 
oversikt over forventet resultat ved utgangen av året.  

Avdelingene rapporterer i 2. tertial om stor aktivitet innenfor tjenesteområdene. Dette medfører store 
krav til prioritering av ressursene og god økonomistyring. Avdeling kultur- og oppvekst og helse og 
omsorg rapporterer samlet et forventet merforbruk på 6,7 mill. kroner ved årets slutt. Det er satt inn 
tiltak for å redusere merforbruket, men stort press på tjenestene gjør dette svært vanskelig.   

Det er stor aktivitet på investeringssiden i kommunen. Det er hittil i år investert for 141 mill. kroner 
inkl. mva. Mye av dette har gått til å investere i den nye skolen i Ytre Enebakk. Økt investeringsnivå 
medfører økt lånegjeld. Total langsiktig gjeld (ekskl. formidlingslån) utgjør per 2. tertial ca. 871 mill. 
Dette er et høyt gjeldsnivå sett i sammenheng med kommunens inntekter. Samtidig har kommunen 
gjennom flere gode økonomiske år bygd opp et relativt solid disposisjonsfond. Etter at årsregnskapet 
ble vedtatt av kommunestyret i mai kunne man sette av ytterligere 23 mill. kroner til 
disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet driftsmidler har økt hittil i år fra 48,4 mill. kroner til 72,5 mill. 
kroner. Disse oppsparte midlene vil være svært nyttige dersom rentenivået endrer seg i negativ 
retning. Det vil gi kommunen et nødvendig handlingsrom for å tilpasse driften til gjeldende 
rente/gjeldsnivå. 

I forbindelse med handlingsprogram 2017-2020 ble det vedtatt å prioritere og styrke helse- og 
omsorgsavdelingen, blant annet for å møte omsorgsbehovet i den eldre aldersgruppen og for å tilpasse 
tjenestene for nye oppgaver fra staten. I løpet av året har helse- og omsorgsavdelingen styrket 
avdelingen med flere årsverk, og etablering av korttidsplasser ved Kopås er gjennomført.  

I kommunebarometeret ble Enebakk kommune rangert som nr. 108 i landet justert for økonomiske 
forutsetninger. Rådmannen er svært fornøyd med resultatene. Dette viser at kommunen kan tilby et 
godt tjenestetilbud selv med relativt stramme økonomiske rammer. 

Kommunen har i 2017 fortsatt arbeidet med å innføre mål- og resultatstyring. Avdelingene kultur- og 
oppvekst og helse- og omsorg har jobbet med å implementere fokusområdene kvalitet og produksjon.  
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2 Innledning 
 
De foreløpige tallene i kommunebarometret 2017 viser at Enebakk kommune har bedre resultater 
enn tidligere år. Enebakk kommune er rangert som nr. 108 justert for inntektsnivå er kommunen. 

Utvikling over tid (sammenliknbar serie) 

 
Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2017-barometeret. Plasseringene vil derfor 
AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. Samtidig er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få 
den. 

Tabellen over viser kommunens rangering i forhold til resten av Kommune-Norge. Gode plasseringer 
er markert med grønt, mens dårlige plasseringer er markert med rødt.  

Fra i fjor har kommunens plasseringer bedret seg innenfor de fleste sektorene. Enebakk er helt i 
toppsjiktet innen enhetskostnader, og er også inne på Topp 100-lista innenfor miljø og ressurser, 
saksbehandling og vann, avløp og renovasjon og kostnadsnivå.   
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SYKEFRAVÆR 

Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 93,6 % 91,2 % 2,3 % 91,3 %
 

Sykefraværet i kommunen er lavere enn i 1. tertial. Ønsket målsetting er et nærvær på 92,5% 
  

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 1,4 % 4 % 4 % 
16 dg. < i % 4,9 % 4,7 % 4,7 % 
Totalt 6,4 % 8,8 % 8,7 % 

Totalt for Enebakk kommune er det for 2. tertial 2017 en total sykefraværsprosent på 6,4. Dette 
fordeler seg på 1,4 % < 16 dager, og 4,9 % > 16 dager. Det relativt lave sykefraværet pr 2. tertial kan 
skyldes at sykefraværet som nevnt tradisjonelt er lavere i sommermånedene. Samtidig er det noe 
høyere enn samme periode i fjor. 
 
ÅRSVERK  

Antall årsverk 2.tertial 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 572,65 574,41 568,73 

Antall årsverk har totalt sett økt fra 31.12.2016. KOS har i perioden hatt en liten nedgang da det er 
gjort små justeringer i bemanningen i skoler og barnehage som følge av endringer i klasser og 
barnegrupper. HOS har hatt en økning. Dette skyldes politisk vedtak om å styrke helse- og 
omsorgsavdelingen i handlingsprogrammet 2017-2020. For detaljert informasjon henvises det til 
avdelingenes tertialrapporter.   
 
AVVIKSMELDINGER - Kvalitetslosen 

Hittil i år er det meldt totalt 356 avvik. Det er meldt flest avvik til Nylende bokollektiv, 101 avvik. 
Avvikene er fordelt på følgende kategorier: 211 Tjeneste/bruker, 166 HMS og 70 Organisasjon/internt. 
Ved avviksmelding kan man velge flere enn en kategori om gangen. Pr 31.08.17 er det 2 ulest, 12 under 
behandling og 342 lukket avvik. I 2016 ble det meldt 503 avvik totalt. Av disse ble 500 avvik lukket i 
2016. 
 
3 Økonomi  

Skatteinntekter og inntektsutjevning 

KS rapporterer at veksten i skatteinntektene for kommunesektoren hittil i år er godt over årsanslaget. 
En mulig forklaring kan være at skattbart aksjeutbytte i 2015 var usedvanlig høyt, og at dette nivået 
for mange skatteytere er videreført i forskuddsutskrivningen for 2017. Skatteytere som ikke endrer 
skattekortet sitt vil betale for mye skatt i 2017, men de vil få det igjen i 2018. Sett fra kommunenes 
side vil det være omvendt. 
Enebakk kommune har mottatt ca. 179 mill. kroner i skatteinntekter hittil i år. Totalt er dette ca. 6 mill. 
kroner mer enn budsjettert. 
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Pr 14.9.17 har ikke kommunen mottatt siste prognose fra Kemneren i forhold til forventet 
skatteinngang ved årets slutt. Denne kommer i oktober. Siste prognosen for Kemneren i Follo, som 
kom før RNB 2017, viste en positiv skatteinngang. 

Enebakk har pr april en skatteinntekt pr innbygger som utgjør litt under 90 % av landsgjennomsnittet. 
Hittil i år har Enebakk mottatt inntektsutjevning på ca. 8,7 mill. kroner, noe som er litt lavere 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 som forventet. 

Endringer i budsjettavtalen mellom H, Frp, KrF og V i stortinget før jul medførte at 
rammeoverføringene til kommunen reduseres med 900` i forhold til vedtatt budsjett..  

I RNB 2017 kom det ytterligere endringer i rammeoverføringene til kommunen. Kommunen vil få større 
rammeoverføringer til flere barnehagelærere, økt inntektsgrense for gratis kjernetid og endringer i 
skatte- og avgiftsreglene. Dette utgjør til sammen 671’. Det legges fram en egen budsjettjusteringssak 
i løpet av høsten hvor man foreslår å øke kultur- og oppvekstavdelingens ramme tilsvarende 
kompensasjonen kommunen har fått i rammeøkning. 

Oppsummert er det forventet at rammetilskuddet vil ligge 229’ (900’-671’) under budsjett ved årets 
slutt. 
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Momskompensasjonsordningen 

Momskompensasjonen mottatt hittil i år ligger litt høyere enn budsjettert. Prognosen for årets slutt er 
positiv. 

Renteinntekter 

Kommunens plasseringer i First aktiv rente og Holberg likviditet har hatt høyere avkastning enn 
forventet. Avkastningen har hittil i år vært på 2,39 % siden 31.12.2016 og utgjør ca. 1,76 mill. kroner i 
avkastning. Det er forventet at avkastningen vil være høyere enn budsjettert ved årets slutt. 

Oppsummering 

Oppsummert viser prognosene for finansområdet en forventet merinntekt på ca. 4 mill. kroner. Det er 
i hovedsak knyttet til skatte og renteinntekter. Det er fremdeles knyttet utsikkerhet til prognosen. 

(Tall i hele tusen) Avvik hittil Årsbudsjett Prognose 
Finansområdet -6 884 -544 211 -548 111 
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4 Avdelingenes tertialrapporter 
 

Sentraladministrasjonen (SA) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   13 479   14 211  -732   22 074   21 424  
 Refusjoner  -604  -440  -164  -490  -760  
 Netto lønn    12 875   13 771  -896   21 584   20 664  
 Driftskostnader   12 852   12 073   778   17 692   18 512  

 Driftsinntekter -792  -616  -176  -1 170  -1 150  

 Avdelingen samlet:   24 935   25 228  -293   38 106   38 026  
 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Sentraladministrasjonen (SA) har hittil i år et samlet mindreforbruk på brutto lønn på ca. 732 000. 
Mindreforbruket skyldes blant annet periodiseringen av budsjettet og lavere kostnader til lærlinger og 
vikarer enn forventet.  I tillegg har SA mottatt sykelønn- og svangerskapsrefusjoner på grunn av sykdom 
og permisjon, slik at netto lønn hittil i år viser et mindreforbruk på ca. kr 900 000. 

 Driftskostnader 

SA samlet har et merforbruk på driftskostnader på ca. kr 780 000. Dette skyldes i hovedsak merkostnad 
til forsikringer, avgifter og gebyrer. 

 Driftsinntekter 

Hittil i år er det mottatt noe mer driftsinntekter enn budsjettert. Dette er i hovedsak refusjoner. 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016

God økonomistyring  
Ø1. God 
budsjettdisiplin

Ø1. Årsprognose 
ift. netto 

99,8 % 100 % 4,6 % 95,2 %
 

 
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Der er forventet et mindreforbruk på 920 000 kroner på netto lønn ved årets slutt. Dette skyldes i 
hovedsak at det forventes relativt mye i sykelønn- og svangerskapsrefusjoner, samt lavere kostnader 
til lønn enn forventet. 

 Driftskostnader 

Det er forventet et merforbruk på driftskostnader.  Dette skyldes i hovedsak merkostnad til 
forsikringer, avgifter og gebyrer 

 Driftsinntekter 

Det forventes balanse ved årets slutt. 

Samlet for avdelingen er det forventet balanse ved årets slutt.  

 
 



27/17 Orienteringssaker  - 17/00294-1 Orienteringssaker  : 2.tertialrapport 2017

_____________________________________________________________________________

8 
 1.terital 2017

MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 98,8 % 95,4 % 4,7 % 94,1 %
 

 
Sykefravær Sentraladministrasjonen for 2. tertial: 

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i %  0,4 % 2,1 % 2,2 %  
16 dg. < i % 0,8 % 2,8 % 1,9 % 

 
Sentraladministrasjonen har et relativt lavt sykefravær i 2. tertial. Avdelingen jobber aktivt med å 
forebygge og redusere fraværet. Sykefraværet er tradisjonelt lavere i sommermånedene, derfor vil 
akkumulerte tall for sykefraværet på årsbasis gi bedre pekepinn over utviklingen.  
 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 21 21 21  
Herav vakanser 0,5 0,5 0,5 

 
KVALITET/PRODUKSJON 
Kritiske suksessfaktorer Måleindikator

Diff. fra 16' 
tertial 2016

KØ1. Sikre god internkontroll i økonomienheten K2. Brudd på finansreglementet 0 Brudd 0 Brudd 0 % 0

KPT1: Sikre god elektronsik flyt
KPT1. Andel elektroniske forsendelser via 
SvarUt

Ny Prosent 0 % Ny

1.tertial2.tertial

 
Det jobbes med å implementere mål- og resultatstyring i sentraladministrasjonen. Så langt er 
fokusområdet kvalitet og produksjon implementert. 

I forhold til resultatene 2. tertial er det ikke registrert brudd på finansreglementet. Kommunen har et 
godt samarbeid med gjeldsforvalterne (BCM) og selskapet som forvalter plasseringene (First Fondene.) 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Strategisk plan for informasjonsforvaltning utarbeidet høsten 2016 har vært retningsgivende for 
Personal og Tjenesters hovedmålsetting om å legge til rette for at tjenestene innenfor avdelingens 
ansvarsområde bidrar til at kommunen og dens ledere og medarbeidere når enhetens mål. Samtidig 
presiseres nærmere hvilken funksjon Personal og tjenester skal ha i fremtiden som støttefunksjon slik 
at det ytes gode tjenester til innbyggerne, avdelingene og medarbeidere.  
 
Fokusområder/tiltak er følgende: 
1. Personal- og lønnsdokumentasjon. 
2. Selvbetjeningsportal (interne selvbetjeningsløsninger, skrivbare skjemaer). 
jf pkt. 4.1.2. Gjennomgang av skjemaer som er i bruk som eventuelt kan erstattes av KS-skjema. 
Kostnader KS-skjema avklares. Egne skjema gjøres skrivbare slik at de kan behandles elektronisk. 
3. El. signatur 
4. Digital post. KS SvarInn/SvarUt.  
5. Ekstern selvbetjeningsportal, hjemmesider, inter-/intranett. 
6. Samlokalisering av Personal og tjenester. 
 
Den strategiske planen setter fokus på nødvendige utviklingsområder i Personal og tjenester. Den 
omhandler i hovedsak hvilken strategi og retning det ønskes å legge opp til ift. digitalisering av 
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dokumenter som i dag er i papirbasert omløp i kommunen til/fra enhetene ift. 
Sentraladministrasjonen. Det ønskes med dette å lette arbeidet for de enkelte enhetene i kommunen, 
og å arbeide så rasjonelt som mulig. Samtidig søkes det å få informasjon og informasjonsflyt digitalisert 
for tilgjengelighet og gjenfinnbar i godkjente løsninger.  
 
Kommunen satte allerede i 2016 i gang arbeidet med Visma Expense (reiseregningsmodul). Samtlige 
moduler rulles nå ut, med opplæring av enhetsledere og ansatte. Ila av 2017 vil de prioriterte 
modulene være Timelister, Min Side, Pårørende-side med register, samt elektronisk utlegging av 
lønnsslipper. Modul knyttet til Personalmeldinger vil være den siste modulen som implementeres, 
grunnet omfang og kompleksitet, og vil være på plass før årsskiftet. 

Planen omhandler forøvrig intern og ekstern digital kommunikasjon relatert til Servicetorget, herunder 
fremtidige selvbetjente løsninger for innbyggerne. Dette er delvis igangsatt med innføring av nye 
hjemmesider. Personal og tjenester ser også på hvilke tjenester som vil måtte leveres i fremtidens 
digitale kommunikasjon. 
 
Samlokalisering av Personal og tjenester er lagt i bero inntil videre.  
 
PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 

Økonomiavdelingen arbeider med revidering av diverse rutiner. Innen utgangen av oktober skal alle 
rutinebeskrivelser være revidert og lagt i Kvalitetslosen/Compilo. Parallelt arbeides det med å 
utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser for alle hovedområdene på økonomienheten. Dette er helt 
sentrale verktøy for å sikre god internkontroll.  

Innkjøpsansvarlig for kommunen slutter 15. september. Ny innkjøpsansvarlig vil være på plass i 
begynnelsen av desember. Aktivitet skal bli utført iht. plan.  
 
Det er i Personal og tjenester fokus på løpende drift. Spesielt da løpende drift tas samtidig med 
utviklingsprosjekter, eksempelvis gjennomføringen av elektronisk flyt da det ikke er avsatt egne 
prosjektressurser til dette, samtidig som utførelse av løpende drift skal opprettholdes på et visst nivå. 
For personalområdet innebærer det i tilknytning til dette å drifte både papir-basert og elektronisk flyt 
samtidig. 
 
Sentraladministrasjonen legger opp til å ferdigstille prosjekt for Elektronisk flyt for lønns- og 
personalinformasjon. Siste del av dette vil være implementering av elektronisk oversendelse av 
Personalmeldinger. Som for øvrige moduler som er implementert i løpet av året skal enheter og 
enhetsledere også gjennom opplæring, både ift. nytt system og nye rutiner/måter å jobbe. 
 
Det legges opp til kompetanseheving knyttet til kommunikasjon og informasjon gjennom 
ansettelsesprosess i Servicetorget. 
 
Lærlingeordningen søkes strukturert ift. budsjett, regnskap og refusjoner. 
I forbindelse med revidering av reglementer skal disse implementeres i organisasjonen – i første 
omgang i ULF. I tillegg skal enhetslederne kompetanseheves i Hovedavtalen. 
 
10FAKTOR er et system for medarbeiderundersøkelser som er tenkt implementert i organisasjonen. 
Det er fra ledelsen besluttet å starte med en pilot, evaluere denne før undersøkelsen eventuelt rulles 
ut i organisasjonen i sin helhet. Det tas sikte på å gjennomføre en pilot i løpet av høsten. 
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ArbeidGiverpolitisk Plan – vil bli satt på dagsorden i samarbeid med tillitsvalgte. Det vil i første omgang 
bli vurdert i hvor stort omfang og med hvem involveringen skal knytte seg til ifm. dette arbeidet. 
 
Lønnsforhandlinger kap. 4 gjennomføres i september. Gjennomføringen skjer tilsvarende som tidligere 
år. Da det ikke ble gjennomført forhandlinger i kap. 4 i 2016 vil årets forhandlinger bli krevende både 
mht. ressurs-innsats og gjennomføring. 
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Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   120 417 111 889 8 528 175 972 190 518 
 Refusjoner  -5 135 0 -5 135 0 -8 958 
 Netto lønn   115 282 111 889 3 393 175 972 181 560 
 Driftskostnader  84 700 80 532 4 169 96 908 100 906 

 Driftsinntekter  -27 494 -18 866 -8 629 -34 661 -40 429 
 Avdelingen samlet:  172 488 173 555 -1 067 238 220 242 037 

 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Regnskapet viser en netto merutgift for avdelingen samlet på 3,3 mill. kroner ved utgangen av august. 
Avviket er knyttet til korttidsvikarer i skoler og barnehager, vikarer for lærere og barnehageansatte i 
etter/videreutdanning, kostnader til økt lærertetthet, og høyere kostnader til introduksjonsstønad enn 
forventet ved budsjettering.  

 Driftskostnader  

Avdelingens regnskap for driftskostnader viser en merutgift ved 2. tertial på 4,1 mill. Avviket skyldes 
høye utgifter til skoleskyss knyttet til enkeltvedtak, ikke budsjetterte utgifter til kjøp av 
introduksjonstilbud for flyktninger, utbetaling av vedtatte tilskudd hos kulturtjenesten, og en generell 
feilperiodisering av budsjetter for innkjøp av undervisningsmateriell. I tillegg har avdelingen hatt en 
noe høyere kostnad til kjøp av skole/barnehageplasser i andre kommuner enn forventet ved 
budsjettering. 

 Driftsinntekter  

Inntektsregnskapet viser en betydelig merinntekt som følge av øremerket tilskudd til økt lærertetthet 
mottatt for hele 2017, øremerket tilskudd til dekning av vikarkostnader for lærere i 
etter/videreutdanning mottatt for hele 2017, øremerket tilskudd til voksenopplæring 
norsk/samfunnsfag mottatt for hele 2017, en høyere inntekt for skole/barnehageplasser i Enebakk enn 
forventet ved budsjettering, samt uttak fra fond. 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016

God økonomistyring  
Ø1. God 
budsjettdisiplin

Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

101,6 % 100 % 2,0 % 99,6 %
 

 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Avdelingens prognoser for netto lønnskostnader viser en merutgift på 5,5 mill. Merforbruket skyldes 
tidligere nevnte kostnader til vikarer, økt lærertetthet, og økte kostnader til introduksjonsstønad. 
Kostnadene dekkes av øremerkede midler mottatt til formålene. 

 Driftskostnader  

Prognose for driftskostnader viser et merforbruk ved årets slutt på ca. 4 mill. Avviket knyttes til økte 
utgifter til skoleskyss og høyere kostnad til kjøp av skole/barnehageplasser i andre kommuner, ca. 2,1 
mill. Avviket vil delvis dekkes av merinntekt fra andre kommuner for skole/barnehageplasser i 
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Enebakk. I tillegg har avdelingen ikke-budsjetterte utgifter til kjøp av introduksjonstilbud for 
flyktninger. Denne utgiften er stipulert til 3,4 mill. i 2017 og vil ikke kunne dekkes av merinntekter. 

 Driftsinntekter  

Avdelingen forventer å ha en merinntekt ved årets slutt. Det er ved 2. tertial mottatt tilskudd til 
etter/videreutdanning i skoler/barnehager og økt lærertetthet for hele 2017 på 5 mill.  

Brukerbetalingsinntektene knyttet til SFO og barnehage forventes å ligge ca. 1 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes færre barn i SFO våren 2017 enn forventet ved budsjettering, og endring i 
barnegruppene i de kommunale barnehagene. 
Det forventes også en økt inntekt knyttet til mottak av flyktninger på ca. 2 mill. kroner. Avdelingen vil 
ha effekt av den økte inntekten knyttet til mottak av flyktninger fordi det for ansvarsområdet er 
budsjettert med en merinntekt på 1,5 mill. kroner som må dekkes inn i tillegg til tidligere nevnte ikke-
budsjetterte utgift til kjøp av introduksjonstilbud. 

 
MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 95,5 % 91,5 % 4,2 % 91,3 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 1,3 4 3,9 
16 dg. < i % 3,2 4,5 4,7 

Avdelingen har et lavt sykefravær. Enhetene jobber godt med fraværsoppfølging gjennom dialog med 
de ansatte. Det er satt fokus på tilstedeværelse og tilrettelegging. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 264,82 264,03 266,35 
Herav vakanser 8,34 12,12  

 
Avdelingen har tilnærmelsesvis samme antall årsverk ved 2.tertial som ved første. Det er gjort små 
justeringer i bemanningen i skoler og barnehage som totalt er nedbemannet med ca. 3 årsverk som 
følge av endringer i klasser og barnegrupper. Når bemanningsstatusen allikevel er tilnærmelsesvis lik 
skyldes dette at avdelingen fra 1.juni overtok ansvaret for flyktningetjenesten som har 2 årsverk og ett 
engasjement. 
 
KVALITET/PRODUKSJON 
Kvalitet/produksjon 
Målkortene for enhetene i avdelingen er utarbeidet basert på brukerundersøkelser, elevundersøkelser 
og rapporteringer som gjennomføres i oktober/november. I 1. tertialrapport lå alle målekortene for 
skolene og barnehagene vedlagt tertialrapporten. Disse målekortene viste resultatene for 2016. 
Resultatene for 2017 foreligger fremdeles ikke, men vil bli rapportert i årsrapporten.  
 
AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Avdelingens aktivitet har vært som planlagt. 
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PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Avdelingen vil ha høyt fokus på økonomi gjennom resten av året. Det foreligger utfordringer knyttet 
til Kirkebygden skole som har en utfordrende elevmasse på flere trinn, og rundt økonomien til 
flyktningetjenesten. 
Skoler og barnehager har nettopp startet et nytt skole/barnehage år og skal gjennomføre aktivitet i 
henhold til lov- og planverk. 
Kulturtjenesten har fortiden en utfordring knyttet til enhetslederstillingen. Kulturskolerektor er 
konstituert som enhetsleder i tillegg til rektorstillingen. Dette gir store utfordringer med tidsfrister for 
saksbehandling og rapportering. Enhetsleder stillingen vil bli lyst ut i løpet og høsten. 
Administrasjonen vil ha fokus på oppfølging av enhetene, saksbehandling og øvrige 
forvaltningsoppgaver. 
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   110 704   100 927   9 777   159 619  172 000 
 Refusjoner  -6 300   -    -6 300   -    -9 400 
 Netto lønn    104 404   100 927   3 477   159 619  162 600 
 Driftskostnader   38 639   35 262   3 378   58 995  62 100 

 Driftsinntekter  -15 985  -12 213  -3 772  -38 212  -41 400 

 Avdelingen samlet:   127 059   123 976   3 083   180 402  183 300 
 

Avvik hittil i år 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Helse- og omsorgsavdelingen har ved utgangen av august måned et merforbruk ca. 9,7 mill. kroner på 
brutto lønn. Dette avviket skyldes overtidskostnader, ekstra innleie av personell og vikarer. 
Merforbruket er i hovedsak ved hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester og sykehjemmet. Ved 
hjemmetjenesten skyldes merforbruket blant annet økende behov for bemanning i helgene. For å yte 
forsvarlige tjenester ved hjemmetjenesten jobber ansatte nesten daglig utover arbeidstid, særlig på 
kveldsvakter og helgevakter før de rekker å bli ferdige med sine lister. Dette genererer overtid.  

Tilrettelagte tjenester har et merforbruk som blant annet skyldes økt personalbehov i barneboligen og 
høyere vikarkostnader enn budsjettert.  

Enebakk sykehjem har et merforbruk som skyldes vesentlig ekstrainnleie på beboere med større behov 
for bemanning enn grunnbemanning. 

Avdelingen har totalt mottatt ca. 6,3 mill. kroner i sykelønns- og svangerskapsrefusjoner hittil i år. 
Dette skal dekke kostnader til vikarer inkl. sosiale utgifter, og avdelingen viser derfor samlet et 
merforbruk på 3,5 mill. kroner på netto lønn. 

 Driftskostnader  
For avdelingen samlet viser regnskap hittil i år er merforbruk på ca. 3,4 mill. kroner. Dette skyldes flere 
forhold: 

 Kommunen har betalt driftstilskudd til Follo lokalmedisinske senter tidligere enn forventet ved 
budsjettering.  

 NAV har et merforbruk som skyldes økninger i stønader til økonomisk sosialhjelp. 
 Enebakk sykehjem har et merforbruk som skyldes kjøp av sykehjemsplasser og overliggerdøgn 

på Ahus, samt merforbruk på innleie fra vikarbyrå. 
 Hjemmetjenesten har et merforbruk som skyldes innleie fra vikarbyråer, leasingbiler og ekstra 

utgifter på telefon og kurs. Innleie av vikarbyrå må påberegnes resten av året da ansatte derifra 
er med på å dekke opp flere helgevakter og fravær som følge av sykmeldinger, tilrettelegginger 
og vakante helger. 

 Barnevernstjenesten har et mindreforbruk pga. bevisst mål om å minske kjøp av private 
tjenester.  

 
 Driftsinntekter  

Driftsinntektene hittil i år viser en merinntekt. Dette skyldes at flere tilskudd har kommet tidligere enn 
forventet. Dette gjelder blant annet tilskudd til helsetjenester barn/unge, tilskudd til psykologstilling, 



27/17 Orienteringssaker  - 17/00294-1 Orienteringssaker  : 2.tertialrapport 2017

_____________________________________________________________________________

15 
 1.terital 2017

utbetaling fra Helfo og prosjektmidler fra fylkesmannen. Kommunen har også mottatt refusjoner for 
ressurskrevende brukere. 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial 1.tertial Diff. fra 2016 2016

God økonomistyring  
Ø1. God 
budsjettdisiplin

Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

101,6 % 100,7 % 0,0 % 101,7 %
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 
Det forventes et merforbruk på 2,9 mill. kroner ved årets slutt når man tar hensyn til mottatt 
sykelønnsrefusjoner.  

Flere enheter melder om merforbruk på brutto lønn på grunn økt press på tjenestene som igjen 
medfører til økte lønnskostnader. Merforbruk på brutto lønn skyldes i hovedsak dette: 

- Hjemmetjenesten opplever stadig økende behov for økt bemanning i helgene. Da det ofte er 
vanskelig å få tak i folk som kan jobbe helgevakter medfører dette blant annet 
overtidskostnader. For å yte forsvarlige tjenester ved hjemmetjenesten jobber ansatte nesten 
daglig utover arbeidstid, særlig på kveldsvakter og helgevakter før de rekker å bli ferdige med 
sine lister. Dette genererer overtid. 

- Enebakk sykehjem har økt behov for bemanning. Dette skyldes blant annet at det er enkelte 
beboere som har behov for styrket bemanning og fagpersonell.  

- Tilrettelagte tjenester har blant annet økt behov for avlastning av brukere. Dette medfører igjen 
økte kostander til vikarer og ekstrahjelp, som igjen øker kostnader til sosiale utgifter. I tillegg er 
det budsjettert for lave kostnader til vikarer. 

Avdelingen gjennomgår bruk av vikarer og innleid arbeidskraft for å redusere merforbruket gjennom 
året. Enhetene har fokus på få ned overtidskostnadene og belastningene på de ansatte.  

 Driftskostnader 
Det forventes en merkostnad på ca. 3,1 mill. kroner på driftskostnadene ved årets slutt. Dette er i 
hovedsak knyttet til kjøp av sykehjemsplasser, overliggerdøgn på Ahus, innleid sykepleiefaglig 
personell i hjemmetjenesten samt noe merutgifter økonomisk sosialhjelp. 

Tiltak for å komme i budsjettmessig balanse og for å holde kostnadsnivået nede i enhetene er blant 
annet begrenset bruk av private tiltak og institusjonsplasser i barnevernet. Det vil også bli sett på om 
man kan ha strengere krav til tildeling av tjenester og omgjøring av oppgaver i hjemmetjenesten.  

Det jobbes også aktivt for å få ned sykefraværet da dette kan redusere bruken av ekstra bemanning. 

 Driftsinntekter  
Det er forventet en merinntekt på ca. 3,1 mill. kroner ved årets slutt. Dette er i hovedsak knyttet til 
høyere refusjon på ressurskrevende tjenester enn budsjettert. I tillegg vil sykehjemmet bruke noe 
midler fra bundet fond i løpet av året.  

 Oppsummert 

Rådmannen understreker at prognosen, både på inntektssiden og utgiftssiden fortsatt er heftet med 
betydelig usikkerhet. Grunnlaget for refusjon for ressurskrevende tjeneste utarbeides ikke før januar 
2018, og utbetales ikke før juni 2018. Nivået og størrelsen på refusjonen er dermed en stor 
usikkerhetsfaktor. Rådmannen har valgt, i denne prognosen å legge til grunn at man viderefører nivået 
fra 2016. Likeledes er det fortsatt usikkerhet til aktivitetsnivået og bemanningsbehovet innenfor særlig 
hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester og enhet sykehjem. Dette medfører at også 
bruttolønnsprognosen og utgiftssiden generelt er underlagt en usikkerhet. Rådmannen vil fortløpende 
rapportere endringer i den løpende månedsrapporteringen. 
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MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.tertial 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 89,7 % 89,9 % -0,3 % 90,0 %
 

 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 1,6% 4,5% 4,3%  
16 dg. < i % 8,7% 5,6% 5,6% 

 
Det totale sykefraværet i HOS er i 2. tertial 10,3 %. I fjor var det totale sykefraværet for 2016 på 10 %, 
noe som betyr en oppgang på 0,3 prosentpoeng. Avdelingen jobber aktivt med å forebygge og 
redusere fraværet. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 216,26 218,26 209,76 
Herav vakanser 1,78 3,18 0,78 

 
Antall årsverk har økt fra i fjor på grunn politiskvedtak om å styrke helse- og omsorgsavdelingen i 
handlingsprogram 2017-2020.  
Antall årsverk i enhet for helse, barn og ungdom har økt med 3,7 årsverk grunnet videreføring av 
prosjektstillinger som fast og at tjenesten er styrket med midler i 2017. Enebakk sykehjem har foreløpig 
fått tilført 1 årsverk sykepleier til dagsenteret på Kopås. Videre har hjemmetjenesten styrket 
bemanningen med 3 årsverk. 
I juni ble flytningstjenesten flyttet KOS, noe som medfører en nedgang i antall ansatte sett i forhold til 
1. tertial.  
 

KVALITET/PRODUKSJON 

Se vedlegg. 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Helse, barn og ungdom 
Aktivitetene i enheten er i samsvar med forventet aktivitet ved budsjettering. Enhetens 
primæroppgaver løses på en forsvarlig måte 

Barneverntjenesten 
Aktiviteten hittil i 2017 er på ca. samme nivå som i 2016 når det gjelder undersøkelser, hjelpetiltak og 
oppfølging i hjemmet. Kostnadsnivået er likevel lavere. Årsakene til dette er at det hittil i år har vært 
noe mindre behov for juridisk og sakkyndig bistand, samt at det jobbes aktivt for å finne alternative 
løsninger til de barna/ungdommene som er plassert i institusjon. Ved inngangen av året bodde fire 
barn/ungdommer i institusjon. I løpet av september 2017 vil det være to barn som fortsatt bor i 
institusjon.  

Antall mottatte bekymringsmeldinger 31.08.17 er 92, mot 98 på samme tidspunkt i 2016.   

Enhet for psykisk helsearbeid og rus 
Presset på enhetens tjenesteutøvelse er i 2017 altfor stort. Antall årsverk til disposisjon for samtlige 
uker av årets 8 første måneder er for lavt til å kunne fylle det antall timer med tjenesteutøvelse som 
er innvilget brukere i kommunen. 
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Enhet for Rehabilitering og friskliv 
Aktiviteten i enhet er som planlagt.  

Nav 
 Opprettelsen av NAV kontoret følger intensjonen med NAV reformen og det jobbes 

planmessig og godt. Enheten har klare målsettinger og resultatene er gode. Samarbeidet 
mellom kommune og stat fungerer godt.  

 Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble innført 1 januar 2017. Det er 
i samarbeid med TEK planlagt igangsetting av felles prosjekt. 

 Enheten er godt integrert i familiens hus, og samarbeidet til andre enheter fungerer bra. 
 Kvalifiseringsprogrammet har vært et satsningsområde. Kvalifiseringsprogrammet er ment 

for personer som har falt ut av arbeidslivet og som ikke fyller vilkår til andre statlige ytelser. 
Deltakerne må fylle vilkår for å bli tatt inn i programmet.  

 
Enhet for sykehjem 
Sykehjemmet er pr 2.tertial benyttet 102%, det vil si at vi hele tiden har hatt overbelegg i sykehjemmet. 
I tillegg har vi kjøpt 486 sykehjemsdøgn utenfor kommunen og hatt 33 overliggerdøgn på Ahus. Det er 
for tiden vanskelig å rekruttere til ledige sykepleierstillinger i sykehjemmet, det er derfor behov for å 
leie inn sykepleiere fra vikarbyrå. 

Trolig vil åpningen av Roligheta med rulleringsplasser redusere noe av trykket i sykehjemmet, men 
dette er foreløpig vanskelig å beregne. 

Hjemmetjenesten 
Siden mai 2017 har omfanget av antall timer som kreves for å utføre tjenesten økt fra 452 timer til 551 
timer. Dette skyldes at det er svært mange dårlige pasienter hjemme som krever mye hjelp og tilsyn 
flere ganger i døgnet og av flere personer samtidig. Økning på 100 timer utgjør nærmere 3 årsverk. 

Høyt press og aktivitetsnivå i tjenesten som forventes økt i tiden fremover. Tjenesten må tenke kreativt 
for å finne nye måter å løse oppgavefordelingen på. Tjenesten må arbeide for en strammere 
tjenestetildeling. Det er flere oppgaver tjenesten bør handtere men som det ikke er rom for og 
pasienter og pårørende gir tilbakemelding om at tjenesten oppleves ofte å ha for lite tid til rådighet 
hos brukerne. Oppgavene løses ellers etter beste evne men med ekstra bemanning. 

Tilrettelagte tjenester 
Aktiviteten er økende når det gjelder avlastning. Det er innvilget mer ferieavlastning enn i 2016. Dette 
vil ha økonomiske konsekvenser for enheten.  

Forpleiningen 
En økt aktivitet i forhold til den nye dagavdelingen som nå er åpnet. Både økning i produksjons mengde 
og i merarbeid for enheten. 

 

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
Enhet for psykisk helsearbeid og rus 
Arbeidet med spissing og avgrensning av tjenestetilbudet vil fortsette i den hensikt å kunne nå et 
«håndterlig nivå» ved utgangen av året. Dette er hovedfokus i enheten, og er det eneste som kommer 
fram i målstyringen. 

Enheten setter ikke inn vikarer annet enn til en bestemt ressurskrevende bruker. Derfor vil budsjettet 
kunne gå i balanse ved årets slutt. 
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Enhet for Rehabilitering og friskliv 
Enheten har høyt fokus på å dekke behov for tjenester fra vår enhet, og gi faglig- kvalitative gode 
tjenester til våre brukere. Samtidig har vi et fokus på utvikle og tilpasse tjenestetilbudet fra enheten 
ytterligere for å kunne imøtekomme endringer i behovet pga. samhandlingsreform og sterk økning i 
antall eldre som vil komme de nærmeste årene. 

Nav 
Det jobbes planmessig og godt på alle områder. Det er ikke planer om å iverksette nye arbeidsområder, 
men enheten viderefører de allerede planlagte oppgaver. 

 
Enhet for sykehjem 
Det forventes fortsatt økt aktivitet i forhold til behovet for sykehjemsplasser, slik at det vil fortsatt 
være behov for å kjøpe sykehjemsplasser utenfor kommunen og behov for overliggerdøgn på Ahus.  

Forpleiningen 
Fra oktober og ut september vil enheten ha større aktivitet og merarbeid i forhold til forberedelser av 
jule-aktiviteter.  
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Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES) 
 

ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  26 458 26 949 -492 42 371 43 871 
 Refusjoner  -1 108 0 -1 108 0 -1 500 
 Netto lønn   25 349 26 949 -1 600 42 371 42 371 
 Driftskostnader  31 817 29 565 2 252 43 215 43 215 

 Driftsinntekter  -15 239 -15 918 679 -24 334 -24 334 
 Avdelingen samlet:  41 928 40 596 1 332 61 252 61 252 

 

Avvik hittil i år 
 Netto lønnskostnader:  

Samlet har avdelingen et mindreforbruk på 1 600’ i netto lønnskostnader per 2. tertial. Alle enhetene 
med unntak av Driftsenheten har mindreforbruk på netto lønnskostnader. Som regel vil mindreforbruk 
gjennom året erstattes med økt bruk av vikarer eller innkjøp av tjenester. Dette for å opprettholde 
aktiviteten.  

o På stab skyldes mindreforbruket sykelønnsrefusjon innenfor arealplanlegging (-134’). 

o På EKT skyldes mindreforbruket at flere stillinger har stått vakante hittil i år (enhetsleder og 
samferdselsingeniør). Disse stillingene er delvis finansiert på investeringsprosjekter. Innsparte 
lønnsmidler får dermed ikke full virkning i driftsregnskapet (-888’).  

o Det er merforbruk på EKT som følge av forlenget engasjement innenfor boligforvaltning.  

o På NAB skyldes mindreforbruket langtidssykefravær, jevn periodisering av ny byggesaksbehandler 
gjennom året som først er ansatt nå samt at en vikar sluttet før avtalens utløp (-446’). Avviket 
omfatter særlig bygningsseksjonen (byggesak, kart og oppmåling, samt delesak og seksjonering).  

o På renhold skyldes mindreforbruket sykefraværsrefusjon at vikarer på timelønn får etterbetalt. 
Videre er det inntektsført refusjon for desember 2016. Totalt  
-153’.  

o Driftsenheten har samlet et lite merforbruk på lønn på 31’. Merforbruket skyldes nødvendig bruk 
av vikarer for å kompensere for redusert kapasitet ifm. sykemeldte. Dette vil vedvare ut året. Ved 
utgangen av året vil engasjement for praksisansatt og vikar bli avsluttet. 

 
 Driftskostnader:  

Samlet har avdelingen et merforbruk på 2 252’ per 2. tertial. Noen enheter har merforbruk, mens 
andre har mindreforbruk.  

o Stab har mindreforbruk (-206’). Dette skyldes at midler avsatt til utarbeidelse av plan for folkehelse 
ikke har blitt tatt i bruk ennå.  

o EKT har merforbruk (1 435’).   

 En stor andel av dette (802’) skyldes at faktura for driftstilskudd til Follo Brannvesen kom 
tidligere enn hva det er lagt opp til i budsjett.  
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 Det er mindrekostnader innenfor samferdsel som følge av mindre arbeid med revidering 
av delplan for trafikksikkerhet og hovedplan vei enn budsjettert i perioden (-112’). Dette 
som følge av vakanse i stillingen som samferdselsingeniør.  

 Det er merkostnader på strøm (216’).  

 Det er merkostnader på eiendomsforvaltning (531’) siden forsikringskostnadene er høyere 
enn budsjettert. Ca. halvparten av dette skyldes feil på en faktura og vil bli kreditert, mens 
100’ skyldes at forsikringskostnadene som gjelder avløp ikke er blitt overført til dette 
ansvarsområde ennå.  

o På NAB er det mindreforbruk (-316’). Dette skyldes at noen utgifter kommer senere på året enn 
hva som var kjent da budsjettet ble lagt.  

o På Renhold er det mindreforbruk (-124’). Dette skyldes særlig at utgifter til renholdssoner kommer 
senere på året enn hva som var kjent da budsjettet ble lagt. 

o På Driftsenheten er det merforbruk (1 462’). Dette fordeler seg med 306’ på veidrift og 1 155’ på 
bygningsdrift og -vedlikehold. Når det gjelder vei skyldes merforbruket høyere aktivitet enn lagt til 
grunn da budsjettet ble utarbeidet. Dette vil vedvare ut året, men merinntekter vil oppveie dette. 
Innenfor bygningsdrift og vedlikehold vil aktiviteten bli redusert ut året gjennom innføring av delvis 
innkjøpsstopp.  

 
 Driftsinntekter: 

Samlet har avdelingen en mindreinntekt på 679’ per 2. tertial. Alle enhetene har mindreinntekter med 
unntak av Driftsenheten som har merinntekter.  

o Innenfor stab er det mindreinntekter på reguleringsplangebyr (621’) og merinntekter knyttet til 
overføring av lønnskostnader på prosjekter i 2017 (-600’). (22’ samlet). 

o På EKT skyldes mindreinntekten på 758’ ulike forhold:  

 Det er merinntekt på utleie av brannstasjonen til Follo Brannvesen (-233’). Dette skyldes 
at leieinntekten delvis er fakturert tidligere enn hva det er lagt opp til i budsjett.  

 Det er merinntekter på strøm (-148). Dette skyldes ikke-budsjetterte inntekter knyttet til 
finansielle kontrakter på strøminnkjøp. Dette forvaltes av Hafslund.  

 Det er mindreinntekt på eiendomsforvaltning (272’). Dette skyldes lavere overføring av 
lønnskostnader til prosjekter enn hva som er lagt til grunn i budsjettet.  

 Det er mindreinntekt på administrasjon og samferdsel (hhv 635’ og 232’) som følge av 
lavere overføring av lønnskostnader til prosjektene enn hva som er budsjettert. Dette 
skyldes delvis at stillingen som samferdselsingeniør, prosjektleder og enhetsleder har 
stått vakante. Da blir det ingen overføring, men heller ingen lønnskostnader.  

 
o På NAB er inntektene lavere enn budsjettert (966’). Dette skyldes lavere byggesaksinntekter enn 

budsjettert (482’) i tillegg til at midlene fra digitaliseringsprosjektet ikke overføres før i 
avslutningen av regnskapsåret (710’). Inntektene fra kart og oppmåling er høyere enn budsjettert 
(-143’). I hovedsak grunnet fakturering av kvalitetssikringsarbeid for Statens vegvesen. I tillegg er 
det et budsjettavvik på inntektssiden (-150’) som er knyttet til inntektsføring fra fond ifm gangbru 
Igna.  

 
o På renhold skyldes mindreinntekten forsinket fakturering av eksterne oppdrag (111’).  
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o På Driftsenheten er det merinntekter på utleie av boliger og lokaler (-611’) og også merinntekter 
på veisektor grunnet arbeid på investeringsprosjekter og fakturering av arbeid (-510’).  

Prognose ved årets slutt 
 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016

God økonomistyring  
Ø1. God 
budsjettdisiplin

Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

100 % 100 % 0,4 % 99,6 %

 
Det forventet balanse ved årets slutt; og et lite mindreforbruk på NAB. Driftsenheten vil iverksette 
begrenset innkjøpsstopp for å oppnå balanse for enheten.  
 
Det er merforbruk på EKT som søkes løst i løpet av året.  

MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 97,7 % 91,6 % 5,5 % 92,2 %
 

 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 0,9 1,9 2,7 
16 dg. < i % 1,4 5,8 5,6 

 
Sykefraværet er redusert fra 1. tertial 2017 og også langt lavere enn i 2016. Sykefraværet innenfor 
bygningsdrift har gått kraftig ned. Dette har bakgrunn i at to langtidssykemeldte nå er tilbake i full 
stilling.  
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 63,57 62,57 70,07 
Herav vakanser 2,3 3,3 1,3 

 

Antall ansatte er endret kraftig siden 2016 siden selvkostområdene avløp, renovasjon og feiing er 
flyttet ut som eget rapporteringsområde med 7 faste stillinger.  
 
I perioden siden årsskiftet har det vært en netto nedgang med ½ stilling på renhold. Dette skyldes at 
Renholdsenheten har redusert med en stilling innenfor renhold av kommunale bygg og økt med en 50 
% stilling innenfor tjenesteområdet praktisk bistand/renhold i private hjem.  Dette som følge av at det 
har vært en økning i antall personer som er berettiget til denne tjenesten.   
 
I perioden har stillingen som prosjektleder blitt overflyttet fra EKT til stab. Stillingen sto vakant i 1. 
tertial, men er nå besatt.  
 
Det er opprettet en 100 % stilling som byggesaksbehandler og tilsetting er foretatt.  
 
I tillegg til de faste stillingene er det følgende engasjementer:  

- Arealplanlegging 
- Boligforvaltning  
- Digitalisering av eiendomsarkiv 
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- Lærling innenfor bygningsdrift  
 
Per 2. tertial er det særlig på EKT det er vakanser; nemlig i stillingen som enhetsleder og 
samferdselsingeniør. Tilsetting er foretatt med tiltredelse i september for disse stillingene. Det er også 
en vakant 30 % stilling innenfor landbruk.  

KVALITET/PRODUKSJON 
Avdelingen rapporterer i hovedsak på målstyringsindikatorene en gang per år.  
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Kvalitet/produksjon 
Det har vært god måloppnåelse på måleindikatorene i 2. tertial 2017.  

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
 
Stabsenheten:  
Det arbeides med flere arealplaner.  
 
Aktiviteten innenfor stabsenhetens egne områder er noe redusert siden kommunalsjef/enhetsleder 
også fungerer som enhetsleder på EKT; i påvente av tilsetting i stillingen.  
 
EKT-enheten:  
Det har vært mindre aktivitet i perioden enn planlagt som følge av vakanser i stillingene som 
samferdselsingeniør og enhetsleder. Stillingen som enhetsleder er nå besatt, og det er opprettet et 
engasjement i stillingen som samferdselsingeniør for å ivareta løpende arbeid. Som følge av vakansen 
har det vært lavere aktivitet på prosjekter innenfor hovedplan vei og med revidering av denne. Det 
arbeides med revidering av delplan for trafikksikkerhet.  
 
Det har imidlertid vært stor aktivitet innenfor eiendomsforvaltning; særlig med tiltak for å øke 
tilgangen på gjennomgangsboliger. Boligsosial handlingsplan har i perioden blitt utarbeidet og ligger 
nå til politisk behandling.  
 
NAB-enheten:  
Enheten holder en aktivitet omtrent som budsjettert med et merforbruk på 204 287,-. Grunnet fravær 
på grunn av sykdom er saksbehandlingstiden noe lenger på behandling av byggesaker. Det er ansatt 
ny saksbehandler slik at saksbehandlingstiden vil gå ned. 
 
Renholdsenheten:  

 Arbeidsleder går varslede NS Insta kontroller og dokumenterer disse. 
 Det er utført hovedrengjøring og vinduspuss på alle skoler og barnehager 
 Det er utført vinduspuss på Herredshuset 

 
Driftsenheten: 
Det har blitt arbeidet med følgende prosjekter i 2. tertial: 

 Rehabilitering Biblioteket og legesenteret. Gesims ble byttet og alt malt opp. Arbeidet her 
fortsatte med rehabilitering av avløpsledning.  

 Rådhusets inngangsparti og foaje har blitt pusset opp og flere kontorer er malt opp. Det vil nå 
bli startet opp arbeid med å utbedre dårlig utvendig panel på bygget. 

 Solgården har fått nye vinduer og er blitt sandblåst. Bygget blir nå malt opp.  
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 Rausjø skole har fått byttet utvendig panel og nye vinduer er satt inn.  
 Avdeling Roligheta er blitt rehabilitert og ble ferdigstilt til avtalt tid 1. september.  
 Gulvbelegg er byttet i kirkebygden barnehage.  
 Sommervikarer fikk malt hele Gaupeveien bokollektiv samt store deler av Ignatun.  
 Flere bad og kjøkken er blitt rehabilitert i boligene og Kronaveien 4 og 10 får nye terrasser og 

uteområdet blir rehabilitert. Samt vinduer blir skiftet der det ikke er utført.  
 Flateby barnehage har fått nytt gjerde og det er satt opp sikringsgjerde ved Kirkebygden 

barneskole.  
 Det er også fornyet solskjerming ved flere bygg. Det har vært ønske om å fornye skiltingen av 

kommunens bygg i Kirkebygden. Dette sto ferdig til bygdedagen, sammen med reasfaltering 
av p-areal gml Kirkebygden skole.  

 Uteareal bak Enebakkhallen er blitt gruset opp.  
 Driftsenheten leverte samtidig vårt første samlede utkast til vedlikeholdsplan vei og bygg 1. 

september.  
 Avslutningsvis har det vært arbeidet aktivt med å utbedre skader og følgeskader på våre 

tekniske styringssystemer etter lyn og tordenvær den siste perioden.  

Dette var kun noen hovedelementer av hva Driftsenheten har arbeidet med i 2. tertial. 
 

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
 
EKT-enheten har lagt bak seg en periode med flere vakanser, noe som har preget aktiviteten. Dette er 
nå tilnærmet løst og enheten er nå i en periode med opplæring før aktiviteten blir optimal. Enheten vil 
fremover arbeide med å øke robustheten ved å ha noe overlappende funksjoner. Dette for bedre å 
ivareta innbyggernes behov ved fravær og høyt arbeidspress.  
 
Arbeidet med oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil bli intensivert utover høsten. Det 
vil bli satt fokus på kvalitetssikringsarbeid innenfor kommunale gebyrer.  
 
Det er en målsetting om å gjennomgå og skriftliggjøre rutiner for å kunne arbeide mer effektiv og 
planmessig. I dette ligger også utvikling/oppdatering av maler for brev. Det vil også være en 
effektivitetsgevinst i å bruke kommunens hjemmeside mer aktivt, samt kommunens øvrige 
kommunikasjonskanaler. Avdelingen imøteser kommunens digitaliseringsstrategi som nå er under 
utarbeidelse. Dette sammen med kommunikasjonsstrategien kan gi muligheter for å effektivisere 
dialogen med innbyggerne og saksbehandlingen.  
 
På NAB-enheten arbeides det med bedre måloppnåelse på måleindikatorene. Et grep som er gjort i 
den forbindelse er etablering av en ny stilling som byggesaksbehandler. Dette vil også gi mulighet til å 
ta tak i ulovligheter i større grad.  
 
På renholdsenheten arbeides det med følgende:  

 Fortsette med å implementere NS Insta 800 gjennom kontroller og oppfølging. 
 Fortsette med utvendig vinduspuss med lift. 
 Sende noen på lift kurs. 
 Renholderne skal ta eksamen i Innovativ medarbeider A i oktober. 
 Gjøre teamene bedre gjennom felles mål. 

 
Før sommeren ble grensesnittet mellom Driftsenheten og EKT-enheten avklart når det gjelder 
forvaltning av bygg og boliger. Forvaltning, drift og vedlikehold av alle formålsbygg er nå lagt til 
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Driftsenheten med tilhørende budsjett, personell og myndighet. Boliger for pleietrengende (PU-
boligene) inngår i dette. Driftsenheten håndterer også utleie av de lokalene som inngår i enhetens 
ansvarsområde.  
 
Forvaltning, drift og vedlikehold av gjennomgangsboliger er lagt til EKT.  
 
Denne inndelingen vil gi en ryddighet i det at alt ansvaret for en bolig eller et bygg er samlet på en 
enhet. Det vil bli gjort budsjettmessige justeringer i 2018 som avspeiler dette grensesnittet.  
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Selvkostområdene  
avløp, feiing og renovasjon 

ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  3 760  3 848  -88  5 734  5 734  
 Refusjoner   -105  0  -104  0  -104  
 Netto lønn   3 655 3 848  -193  5 734  5 734  
 Driftskostnader  12 450 13 650  -1 200  20 785  20 785  

 Driftsinntekter  -18 288  -18 486  198  -39 741  -39 741  
 Avdelingen samlet:  -2 183 -989 -1 194  -13 222   -13 222 

 

Avvik hittil i år 
 

 Netto lønnskostnader: Samlet -193’ i avvik.  

o Det er mindrekostnader på renovasjons- og feieområdet fordi et planlagt engasjement ikke er 
satt i verk (-375’).  

o Det er merkostnader på avløp fordi pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift har blitt vesentlig 
høyere enn budsjettert. Dette følges opp.  

o Det er sykelønnsrefusjon på avløpssektoren knyttet til et langvarig sykefravær som nå er 
avsluttet.  

 
 Driftskostnader: Samlet -1 200’ i avvik.  

o Det er mindrekostnader på feiing fordi en faktura har kommet senere enn forventet (-147’).  
o Det er mindrekostnader på avløp (-1 073’) fordi en del kostnader kommer senere enn hva som 

var forventet da budsjettet ble satt opp. Et element i summen er merkostnader på strøm knyttet 
til både pumping av avløpsvann og renseanleggene.  

 
 Driftsinntekter  

o Det er mindreinntekt på avløp på grunn av høyt budsjetterte tilknytningsgebyrer. Her vil det bli 
et avvik som må søkes løst gjennom lavere aktivitet; evt. bruk av fond.  

 

Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016

God økonomistyring  
Ø1. God 
budsjettdisiplin

Ø1. Årsprognose ift. 
netto budsjettramme 

100 % 100 % -2 % 102,1 %
 

Feiing og renovasjon forventes å gå i balanse, men det kan bli avvik på avløpssektoren knyttet til 
beregning av kapitalkostnadene.  
 
Kapitalkostnadene avhenger av årets rensesats og årets investeringer og dette er først klart på 
nyåret. Avvik i direkte driftskostnader/driftsinntekter håndteres ved bruk av / avsetning til 
selvkostfond.  
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MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 2.terital 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 85,6 % 97,6 % -12,8 % 98,4 %
 

 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 0 2,4  1,6 
16 dg. < i % 14,4 0 0 

 
Avdelingen har svært høyt langtidsfravær i 2. tertial. Dette er knyttet til to sykefraværshendelser som 
nå er avsluttet.  
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 2. tertial 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 7 7 7 
Herav vakanser 0,25 0,25 1,25 

 
Ved utgangen av 2. tertial er det vakanse i en 25 % stilling innenfor avløp, renovasjon og gebyr.  
 

KVALITET/PRODUKSJON 

 
 
Kvalitet/produksjon 
Det har vært god måloppnåelse på måleindikatorene i 2. tertial 2017.  

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Aktivteten har vært lavere i perioden som følge av vakanse i stillingen som enhetsleder. Stillingen er 
nå besatt. En vakant stilling innenfor avløp, overvann, renovasjon og gebyrer er nå besatt og har ført 
til økt aktivitet innenfor områdene.  
 
Enhetens arbeid omfatter direkte tjenesteproduksjon knyttet til avløpstjenesten og offentlig 
forvaltning knyttet til utslippstillatelser, gebyrhåndtering og pålegg om tilkobling til offentlig 
avløpsnett. Videre håndterer enheten dialogen med Follo Brannvesen knyttet til deres arbeid med 
feietjenesten og ROAF knyttet til ordning for husholdningsrenovasjon. Rådmannens bidrag til 
eierstyring når det gjelder ROAF er også lagt til enheten.  

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET 
For resten av året vil det legges vekt på opprydningstiltak innenfor spredt avløp, kvalitetssikring av 
kommunale gebyrer og overvannshåndtering. Kommunen har fått innvilget tilskudd på 100 000 til 
utarbeidelse av plan for oppgradering av avløp i spredt bebyggelse.  
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Enheten vil fremover arbeide med å øke robustheten ved å ha noe overlappende funksjoner. Dette for 
bedre å ivareta innbyggernes behov ved fravær og høyt arbeidspress.  
 
Enheten har en målsetting om å gjennomgå og skriftliggjøre rutiner for å kunne arbeide mer effektiv 
og planmessig. I dette ligger også utvikling av maler for brev.  
 
Det vil også være en effektivitetsgevinst i å bruke kommunens hjemmeside mer aktivt, samt 
kommunens øvrige kommunikasjonskanaler. Enheten imøteser kommunens digitaliseringsstrategi 
som nå er under utarbeidelse. Det kan være muligheter for å effektivisere dialogen med innbyggerne 
og kanskje for den digitale dokumenthåndteringen for øvrig.  
 
Selvkost og kommunale gebyrer er gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2017.  
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5 Finansrapport 

Bakgrunn 
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for 
finansforvaltningen.  
I forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning 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 Bergen Capital Management AS:  
Norges Banks hovedstyre besluttet i juni å 
holde styringsrenten uendret på 0,50 
prosent. Slik utsiktene og risikobildet ble 
vurdert er prognosen for styringsrenten at 
den vil ligge nær 1/2 prosent den 
nærmeste tiden (se figur). Det ble lagt 
vekt på at etter flere år med svak utvikling 
i norsk økonomi har veksten tatt seg opp. 
Lave renter, bedret konkurranseevne og 
ekspansiv finanspolitikk har bidratt til økt 
aktivitet. Hovedstyret poengterte at det 
likevel vil ta tid før virkningene av 
oljeprisfallet fases ut og aktiviteten 
normaliseres.  

Ved utgangen av august er det tegn på at veksten i norsk fastlandsøkonomi har tatt seg opp, men det 
er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i økonomien er starten på en ny langvarig opptur. 
Veksten er på et «gjennomsnittlig» nivå. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, 
effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes 
ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i BNP for fastlands-Norge var i 2016 den laveste siden 
finanskrisen. Det blir interessant å observere hvordan innstramming i kredittpraksis fra bankene, og 
nye krav til tilbydere av forbrukslån vil påvirke boligprisene fremover. Den høye boligprisveksten og 
oppgangen i gjeldsbelastningen tyder på at husholdningene er sårbare. En kraftig reduksjon i 
boligprisene vil kunne endre bildet til Norges Bank betraktelig. Svak kronekurs, ekspansiv finans- og 
pengepolitikk og lave renter har bidratt til et vendepunkt i norsk økonomi, men det er begrenset hva 
som kan trekke veksten ytterligere på kort sikt, omstilling er tidkrevende. Oljeprisen ser også ut til å 
ha stabilisert seg rundt USD 50 pr. fat, der videreføring av produksjonskutt fra OPEC og økt produksjon 
i USA trekker i hver sin retning. Neste rentebeslutning og pengepolitisk rapport offentliggjøres 21. 
september, det er foreløpig lite som tyder på noe annet enn fortsatt uendret rente.  

I USA ventes det at renteøkningene fortsetter fremover. Siden desember 2015 har det nå vært 4 
renteøkninger på til sammen 1 prosentpoeng og rentemarkedet ser også for seg 33 % sannsynlighet 
for en ny økning i løpet av året. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst 
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internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. Dersom en legger til at NIBOR er på et 
historisk lavt nivå, kredittmarginer ned mot bunn siste 5 årene og historisk lave swaprenter, er det mye 
som taler for at vi begynner å nærme oss en bunn for de nominelle lånerentene for offentlig sektor.  

Status Enebakk kommune 
Pr. 31. august 2017 er finansielle hovedtall som følger: 
 

Ledig likviditet og andre korts. midler  213 200 000 kroner 
Samlet langsiktig lånegjeld  955 662 000 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 ledig likviditet 
og andre midler beregnet for driftsformål hittil i år. 

  31.12.2016 31.08.2017 
   Mill NOK   %   Mill NOK   %  

 Innskudd hos hovedbankforb.               117,3  100 %              138,2  100 % 

 Samlet driftslikviditet          117,3  100 %         138,2  100 % 

 Aksjer          
 First aktiv rente  37,5  51 %                38,8  52 % 
 Holberg likviditet                 35,8  49 %                36,2  48 % 

 Samlet overskuddslikviditet            73,3  100 %           75,0  100 % 
     

 Samlet likviditet          190,6            213,2    
Overskuddslikviditet:     

Avkastning siden 31.12.2016 -YTD 3,06 %   2,39 %   
         

Kommunen har pr 31.08.2017 ca. 138,2 mill. kroner i driftslikviditet og 75 mill. kroner i 
overskuddslikviditet. Overskuddslikviditetene er vurdert til å være lett omsettelig.  

Totalt sett betyr dette at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 31.08.2017, og vil kunne 
håndtere uforutsette kostnader uten problemer i kommende periode. 
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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. 
 
  31.12.2016 31.08.2017 

 Långivere   Antall lån   Lånegj. 1000 kr   Antall lån   Lånegj. 1000 kr  

 Rentebinding over 1 år (fastrente)          
 Kommunalbanken                       4                   398 000                       3                   571 229  

 Rentebinding under 1 år (flytende rente)          
 Kommunalbanken                       2                   197 150                       2                   223 050  
 Swedbank FS      
 SpareBank 1 Markets                       1                      76 962                       1                      76 962  

 Flytenderente p.t. vilkår          
 Husbanklån (formidlingslån)                        74 421                     10                      84 421  

 Sum lånegjeld               815 661               955 662  
 SWAP          

 Nordea Markets (NIBOR)                       1                      50 000                       1                      50 000  
 Sum SWAP                 50 000                 50 000  

 
Det er i perioden tatt opp lån på 10 mill. kroner i Husbanken til videreformidling jf. budsjettvedtak PS 
166/16, 12.12.2016. Videre har kommunen tatt opp et nytt lån på 130 mill. kroner av vedtatt 
låneopptak på inntil 224,901 mill. kroner. Lånet er tatt opp i kommunalbanken med fastrente på 1,63% 
og forfall om 3 år. 

Kommunen har i løpet 1. tertial refinansiert 2 lån. Lånene er refinansiert i kommunalbanken med 
fastrente 1,63% og forfall om 3 år. 

Lån som forfalt 1. tertial 2017  Beløp  Rente  Forfall 
 Danske Bank           69 127               1,35  13.02.2017 
 KBN           86 100              1,504  13.02.2017 

I løpet av de neste 12 månedene er det to lån som vil forfalle og som må refinansieres, samt et Swap-
lån som ikke vil refinansieres. Verdien av disse lånene er 188,962 mill. kroner. SWAP-en er på 50 mill. 
kroner.  

Forfall – Må refinansieres i løpet av 12 måneder Beløp  Rente  Forfall 
 Sparebank1 Markets 76 962 1,26 19.09.2017 
 KBN 112 000 1,31 19.03.2018 

Kommunen forventer å få tilnærmet samme rentesats ved refinansiering. I forhold til 
refinansieringsrisikoen, risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller, vurderes 
denne som minimal ut i fra nåværende markedssituasjon.    
De viktigste nøkkeltallene fra Bergen Capital Management (BCM) er gjengitt i tabellen under.  
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Nøkkeltall 31.08.2017 01.01.2017 Forklaring 

Total lånegjeld 
Kr. 
871 240 600 

Kr. 
741 240 600 

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

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

1,38 ÅR 1,19 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 1,61 % 1,60 % 

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

Kapitalbinding 10,38 ÅR 11,80 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 oppgang i gjennomsnittsrenten i løpet av perioden med 0,02 %-
poeng. Videre har også rentebindingstiden økt fra 1,19 år til 1,69 år, og kapitalbindingen er redusert 
noe.  
I tabellen nedenfor er statusrapporten fra kommunens gjeldsforvalter, BCM, gjengitt. Tabellen viser 
om BCM 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 hva utslaget av et «rentesjokk» på 2 %-poeng vil ha på kommunen. 
Gjeld med fastrenteavtale 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 40 % (31%+9%) av gjeldsporteføljen. Ved en 
renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning på 7,7 mill. kroner. Økt rente 
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vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 
2,8 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 4,6 
mill. kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 
31.08.2017. 
 

Stresstest Enebakk kommune  
 Aktiva   Balanse   Balanse   Endrings   Dura   Beregnet  
   %   MNOK   parameter   - sjon   tap  
Rentebinding over 1 år (fastrente) 60 % 571    0,0 
Rentebinding under 1 år (flytende rente) 31 % 300 2 %   -6,0 
Flytende rente p.t. vilkår 9 % 84 2 %   -1,7 
Total gjeld 100 % 956     -7,7 
Innskudd hos hovedbankforb.   138 2 %   2,8 
Pengemarked og obligasjonsfond   75 2 % 0,20 0,3 
Ledig likviditet   213     3,1 
Mulig tap vil utgjøre :   -4,6    

 

Oppsummering og vurdering 
Gjeld og likvide midler har blitt forvaltet i henhold til finansreglementet.  
 
Kommunen har god likviditet. 
 
Den overordnede vurderingen av kommunens finansielle risiko, ut i fra nåværende markeds situasjon 
31.08.2017, er at denne er lav.  
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5 Status på verbalvedtak fra kommunestyret 12.12.2016  
 
Vedtak 15 a. Ansvarlig arbeidsgiver  
Som arbeidsgiver er det kommunestyrets ønske at våre ansatte skal ha forutsigbarhet og stabilitet i sitt 
ansettelsesforhold i Enebakk kommune. Derfor ønsker vi at det fremmes en sak som gir en oversikt over 
midlertidige stillinger, prosjektstillinger og deltidsstillinger. Målet er faste og hele stillinger så langt det 
er mulig og arbeidstakeren selv ønsker det.Som arbeidsgiver er det viktig for oss at alle ansatte kan 
delta på personalmøter i arbeidstiden. Vi ber derfor rådmannen om å utarbeide sak med oversikt over 
kostnader og konsekvenser knyttet til at fremmøte på personalmøter legges inn i stillingen.  
 

 Det ble i 2013 gjennomført tilsvarende kartlegging. Det må i forkant av saksfremlegget bli 
utarbeidet og vurdert grensegangen mellom midlertidige stillinger, vikariat, deltidsstillinger og 
prosjektstillinger, slik at dette er tydelig definert i forhold til utvalget som presenteres.  
Samtidig vil dette ses i sammenheng med prosjektet «Det store heltidsvalget» i regi av KS som 
omhandler lokalt arbeide med heltidskultur, og som vil gjøres i samarbeide med de tillitsvalgte. 
I forhold til dette og basert på erfaringer i forbindelse med tidligere kartlegging, vil dette være 
et arbeide som vil bli påbegynt i løpet av høsten 2017. 

 
Vedtak 15 b. «Den kommuniserende kommunen» 
Kommunens viktigste kommunikasjonsarena er ikke lenger personlig oppmøte på servicetorget, men 
sosiale medier og hjemmesider. Dette gir mange muligheter, men også utfordringer for kommunen. Vi 
kan nå flere, raskere og bedre, men samtidig er kampen om oppmerksomheten stor. Hva er den beste 
måten å nå ut med den informasjonen vi ønsker, og hvordan kan vi sikre at kommunen er «tilstede» 
der folk er? En kommune har mange enheter, med varierende behov, muligheter og utfordringer når 
det gjelder kommunikasjon. For å være føre var må man identifisere sårbarheter, steder der 
kommunikasjon er ekstra viktig og steder der kommunikasjon er ekstra vanskelig. Omdømme er viktig, 
og det skapes over lang tid. Hvordan kommunen kommuniserer utad er viktig for kommunens 
omdømme, men også ansatte og politikeres tilstedeværelse i sosiale medier er viktig. Bevisstgjøring 
om hvordan man som en synlig person i kommunen er en viktig bidragsyter til kommunens omdømme 
bør være et av målene med strategien. I dagens samfunn er det en forventning om at man får raskt 
svar, og at alle prosesser skjer raskt. Hvordan kan man lage gode rutiner for å informere innbyggere 
om hvor i prosessen deres sak er. Hvordan møter vi næringslivet på en positiv og imøtekommende 
måte, og tilrettelegger for de som ønsker å etablere seg i kommunen. I en krisesituasjon er god 
kommunikasjon et nøkkelelement, en del av prosjektet bør ha dette som fokus. Med bakgrunn i 
punktene over og behov man identifiserer i administrasjonen utarbeides det en 
kommunikasjonsstrategi for Enebakk kommune i løpet av 2017. 
 

 Personal og tjenester utarbeidet i 2016 et strategidokument som i all hovedsak omhandler 
kommunens interne overgang til digitale tjenester. Mye av dette arbeidet omhandler både 
ekstern og intern kommunikasjon med utgangspunkt i arbeidsoppgaver lagt til dagens 
servicetorg. Når det gjelder utarbeidelse av en overordnet kommunikasjonsstrategi ble dette 
lagt ut på anbud innenfor avsatt ramme. Anbudet er kjørt i april og Nucleus AS ble valgt til 
leverandør. Det har vært avholdt work shop med ULF i samarbeide med leverandør. Med 
bakgrunn i dette ble innspillene sammenholdt, og det ble utarbeidet strategiske retningslinjer 
som ble lagt til grunn for forslag til strategisk dokument. Det strategiske dokumentet ble 
ferdigstilt 1. juli 2017 

Vedtak 15 c.  «Er du der for meg?» 
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På landsbasis er det mange brukere og pårørende til særskilt ressurskrevende brukere som oppfatter 
at kommunen ikke er en samarbeidspartner, men heller en motstander eller motarbeider. Det 
gjennomføres et prosjekt for å kartlegge og sikre at måten vi jobber på har bruker i fokus. 
Brukerundersøkelser, gjennomgang av klagesaker, involvering av brukergrupper osv. gjennomføres i 
forbindelse med arbeidet.   
 Det vurderes som mest hensiktsmessig å utarbeide en brukerundersøkelse som omfatter den 

samlede tjenesteyting i Enhet for tilrettelagte tjenester. Dette for å både sikre at antall 
respondenter blir så vidt mange at taushetsbelagte opplysninger etc. ikke kan identifiseres samt 
for å kunne legge undersøkelsen til grunn i et samlet forbedrings og utviklingsarbeid i enheten. Det 
foreslås fra kommunalsjefens side at det legges frem en sak hvor resultatet av 
brukerundersøkelsen gjennomgås og at det i denne også redegjøres for antall klagesaker til 
fylkesmannen og hvor fylkesmannens konklusjon i disse sakene fremkommer. 

 

Vedtak 15 d. «2 lærlinger per 1000» 
Det lages en 3årig opptrappingsplan for å øke antallet lærlinger i kommunens avdelinger til 2 per 1000 
innbyggere. I planen defineres klare delmål for årsskiftet 2017/18, 2018/19 og 2019/2020. Kommunes 
mål for lærlinger oppgraderes til 2 per 1000.  
 
 Dette arbeidet har startet opp og vil i første omgang være en kartlegging i de enkelte 

kommunalområdene for å avdekke behov og kapasitet. Det kan antas at det største behovet vil 
knytte seg til barne- og ungdomsarbeid og Helsefag. Det vil skje en gradvis opptrapping der målet 
er iht. verbalvedtak 15d. Det må i første omgang avklares kapasitet i avdelingene for å ta imot nye 
lærlinger. Dette knytter seg også til veiledningskapasitet og -kompetanse, og kapasitet og ressurser 
til oppfølging og administrasjon. 
I forhold til budsjett 2018 legges det opp til å overføre/sentralisere lærlingebudsjettet fra 
kommunalområdene over til Sentraladministrasjonen. 

 
Vedtak 15 e.  Budsjettbehandling – Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester 
Frem mot budsjettseminar høsten 2017 gjøres det en gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon 
for å få frem hva som er lovpålagt og hva som ikke er det. I den samme gjennomgangen skal også 
kostnadene knyttet til de forskjellige nivåene fremkomme. Målet er å få frem alle de gode tilbudene 
Enebakk kommune har, samt å kunne gjøre en bedre vurdering av kost/nytte. Målet er å gi et bedre 
beslutningsgrunnlag i budsjettbehandlingen. Gjennomgangen presenteres for fagutvalget før 
sommeren og til formannskapet gjennom et budsjettseminar i september. I budsjettet for 2018 er det 
ønskelig at rådmannen legger med en begrunnet og prioritert liste over noen tiltak som kunne vært 
ønskelig å prioritere, men som det ikke er funnet rom for i budsjettet. En slik liste vil gi politikerne større 
innsikt og dermed også bedre grunnlag for å prioritere.  
 
 Arbeidet i forhold til utredningen rundt lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester er ferdig, og er 

sendt som orienteringssak til fagutvalgene, formannskapet og kommunestyret.  

I september vil det være et økonomisseminaret med formannskapet hvor utredningen vil 
presenteres. 
I forbindelse med Handlingsprogram 2018-2021 vil rådmannen sette opp en liste over ønskede 
prioriteringer som det ikke er funnet rom for i det første året i perioden.   

  
Vedtak 15 f. - Gjennomgang av målstyringsverktøy 
I løpet av 2018 startes en evaluering av kommunens målstyringsverktøy. 
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 Rådmannen vil legge opp til at det startes en evaluering av målstyringsverktøyet i 2018. 

Vedtak 16 a. Sentrumsplaner  
Det nedsettes en politisk styringsgruppe for utvikling av sentrumsområdene våre (sentrumsplaner). Gruppen 
består av gruppeleder fra hvert parti, samt ordfører og varaordfører. Styringsgruppens mandat skal være å sette 
rammene og de overordnede målene for planen, samt komme med en plan for hvordan planen skal utarbeides. 
Omfang, lokal identitet, estetikk, fremtidsanalyse og «et levende sentrum» skal være sentralt i styringsgruppas 
arbeid. Styringsgruppa innstiller til formannskap og kommunestyre. Utviklingsprosjekter innenfor 
sentrumsområdene som er en del av i rådmannens budsjettforslag trekkes inn i styringsgruppas arbeid. I arbeidet 
med ny bygningsmasse knyttet til sentrum i Kirkebygda legges bibliotek, nytt legesenter og en framskrivning av 
behov for arbeidsplasser ved rådhuset inn i forprosjektet. Prosjektet skal ha passivhusstandard og høy 
arealutnyttelse som målsetning. 
 
 Det er nedsatt en politisk styringsgruppe for utvikling av sentrumsområdene våre 

(sentrumsplaner). Gruppen består av gruppeleder fra hvert parti, samt ordfører, varaordfører 
og rådmann. Styringsgruppens mandat skal være å sette rammene og de overordnede målene 
for planen, samt komme med en plan for hvordan planen skal utarbeides. Omfang, lokal 
identitet, estetikk, fremtidsanalyse og «et levende sentrum» skal være sentralt i 
styringsgruppas arbeid. Styringsgruppa innstiller til formannskap og kommunestyre. 
Utviklingsprosjekter innenfor sentrumsområdene  er en del av rådmannens budsjettforslag og 
trekkes inn i styringsgruppas arbeid.  

 Arbeidet er godt i gang med Kirkebygda. Styringsgruppa og TEK har behandlet en sak om 
innholdet i denne planen. Ytre utsettes til 2. halvår.  Styringsgruppa har drøftet avgrensning 
av tettstedene. Synspunkter fra befolkningen på utviklingen av tettstedene er innhentet i alle 
kommunens tre tettsteder. 
 

Vedtak 16 b. Ambulerende vaktmestertjeneste 
Enebakk kommune må utrede gjeninnføring av en ambulerende vaktmestertjeneste for å gjøre hverdagen enklere 
for eldre som ønsker å fortsette å bo hjemme i egen bolig. Samarbeid med frivillighetssentralen eller opprettelse 
av småjobbsentral vurderes. 

 Enebakk kommune må utrede gjeninnføring av en ambulerende vaktmestertjeneste for å gjøre 
hverdagen enklere for eldre som ønsker å fortsette å bo hjemme i egen bolig. Samarbeid med 
frivillighetssentralen eller opprettelse av småjobbsentral vurderes.   

 EKT presenterer et forslag til hvordan dette vedtaket kan følges opp. 
 

Vedtak 16 c. Gangsti  
Trygge gangstier er en forutsetning for at vi kan øke andelen syklende og gående, men også antall reisende med 
kollektivtransport. Disse bidrar også til bedre folkehelse ved at de legger til rette for trygge løyper for trening og 
tur i nærmiljøet. For å komme lenger fram i køen for å få anlagt et sammenhengende gang- og sykkelveinett 
langs FV 155 og FV 120, skal det utarbeides reguleringsplaner for strekningene uten gang- og sykkelvei. 
 
 Trygge gangstier er en forutsetning for at vi kan øke andelen syklende og gående, men også antall 

reisende med kollektivtransport. Disse bidrar også til bedre folkehelse ved at de legger til rette for 
trygge løyper for trening og tur i nærmiljøet. For å komme lenger fram i køen for å få anlagt et 
sammenhengende gang- og sykkelveinett langs FV 155 og FV 120, skal det utarbeides 
reguleringsplaner for strekningene uten gang- og sykkelvei. 

 Arbeid påbegynt. Utarbeides i løpet av høsten. 
 
17. a Valgfrihet SFO 
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Det gjøres mulig fra 1.1.17 å også velge fulle uker med morgen eller ettermiddag i SFO (tilsvarende 
dagens løsning). Denne valgfriheten kommer i tillegg til valgfri dager, men man kan ikke kombinere 
de to. Ordningen tilbys som et ekstratilbud frem til vedtektene kan oppdateres. Oversikt over hvordan 
den økte valgfriheten har slått ut legges frem sammen med sak om «oppfølging av budsjettvedtak» i 
2017. Dagens satser for halve dager videreføres frem til 1.8.17. I forbindelse med vedtektsendring 
justeres satsene for å gjenspeile varierende åpningstider, start og slutt tider for skolene osv. 
 

 SFO-lederne melder om at de har fått flere elever i SFO-tilbudet etter årsskiftet når redusert 
plass kan være hele dager, morgen- eller ettermiddagsplass. 

 Nye vedtekter kommer opp som sak for KOS-utvalget 7.mars, FSK 20.mars og KST 3.april. 
Saken må også i FSK fordi betalingssatsene for morgen- og ettermiddagsplasser skal 
videreføres. 

 
Kommunestyret fattet i sak 23/17 følgende vedtak: 

1. Vedtekter for SFO i Enebakk vedtas og gjøres gjeldende fra 01.05.2017 
2. Retningslinjer for redusert brukerbetaling vedtas og gjøres gjeldende fra 01.05.2017 
3. Det innføres differensiert betalingssats for SFO slik at ulikhetene i morgentilbudet mellom 

Kirkebygden SFO og Hauglia og Ytre Enebakk SFO kan utjevnes 
4. Nye betalingssatser for morgentilbudet blir som følger 

a. Ytre Enebakk SFO og Hauglia SFO – morgenplass 999,- 
b. Kirkebygden SFO – morgenplass 1.199,- 

5. Prisreguleringen gis virkning fra 01.08.2017 
6. Vedtekter og retningslinjer for redusert brukerbetaling evalueres våren 2018 
7. Det innarbeides et nytt punkt under kapitel 1: 

Elever som ikke har SFO-plass kan søke plass i ferie når bemanningen tilsier at det er 
kapasitet. De yngste elevene blir prioritert. 

8. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om muligheten for at barneskolene 
begynner likt på morgenen 

 
 
Vedtak 18. 

a) Rådmannen bes legge frem en sak med gjennomgang av renholdstillingene i kommunens arealer i 
kvadratmeter, tidsbruk og frekvens – sett i forhold til nasjonal norm. 

b) Man inviterer næringslivet i kommunen med for å vurdere muligheten for å utvikle infrastruktur som 
gjør det enklere for alle å benytte nullutslippsteknologi. 

c) Gravemaskin – kommunestyret ser at det kan være behov for en slik investering, men ønsker at det 
legges fram en egen sak der man går dypere inn i formål og økonomi knyttet til en slik investering. Saken 
legges frem for politisk behandling med start i TEK. 

 
Kommentar 18a 
Arbeidet med dette er igangsatt. Det er svært ulik rapporteringspraksis i Kostra; derfor er 
datauttrekkene derfra lite nyttige for renhold. Kommunene i Nedre Romerike har tidligere utarbeidet  
sammenlignbare tall og vil nå revidere disse. Det tas sikte på å svare ut vedtaket innen 2017.  
 
Kommentar 18b 
Det vil bli lagt frem en sak om det videre arbeidet med dette vedtaket.  
 
Kommentar 18c 
Saken ble behandlet i Kommunestyret 27. februar der følgende ble vedtatt:  

VEDTAK: 
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1. Det inngås korttidsleie av hjulgraver med tilhørende utstyr for sesongen 2017. 
2. Kjøp av nevnte maskin tas opp i forbindelse med budsjett 2018. 
3. Det gjøres en evaluering av bruk av maskinen ved leietidens slutt. Det må også sees på 

organisering og bemanning etter de erfaringer en gjør. 
4. Sak legges fram for FSK ved behov for budsjettjustering. 

 
Bakgrunnen er at i budsjettet for 2017 der investering i gravemaskin ble foreslått, ble driftsbudsjettet 
for 2017 samtidig foreslått redusert med 350 000 som følge av lavere kostnader til innkjøp av 
gravemaskintjenester. Reduksjonen ble vedtatt, men ikke innkjøpet. Siden reduksjonen baserte seg på 
innkjøp av gravemaskin falt grunnlaget for denne reduksjonen bort. Reduksjonen i driftsbudsjettet ble 
derfor foreslått reversert i Kommunestyret 19. juni. Det ble vedtatt å tilbakeføre midlene til 
driftsenhetens budsjett i 2018 ved å bruke penger fra disposisjonsfondet. 
 
Vedtak 19. Skoleskyssordning 
Rådmannen tar kontakt med fylkeskommunen i forbindelse med høye skyssutgifter til skolebuss 
(spesialtransport). Transportutgiftene har de siste årene økt kraftig. Fylkeskommunen står i en 
monopolsituasjon med levering av skolebusstjenester. Rådmannen legger frem en sak innen 1.5.2017 
skoleskyssordning hvor hun legger frem alternative løsninger på skoleskyss. Det bør tas kontakt med 
omliggende kommuner for å se om vi i felleskap kan opprette kontakt med alternative leverandører 
av skoleskyss. 
(jmf http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/kollektivitransport/skoleskyss/) 
 
 Enebakk kommune har 2 ganger de siste 5 årene hatt skoleskyss ute på anbud for å forsøke å få 

andre tilbydere på skoleskyss. Anbudet har også vært forsøkt delt mellom ordinær skyss og 
spesialskyss. De kom ingen tilbud i noen av anbudsrundene. Enebakk kommune har sammen 
med NRI (Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid) hatt ute anbud på skoleskyss uten at det kom 
tilbydere til dette. Follo-regionen har også forsøkt egne anbudsrunder for å få andre tilbyder på 
skoleskyss uten at dette har lyktes. 

 Det ble fremmet en orienteringssak for KOS-utvalget 25.april. 
 
Vedtak 20. Serviceerklæring byggesak 
Rådmannen utvikler en serviceerklæring til bruk for byggesaksbehandling for private søkere. Erklæringen skal 
inneholde brukerveiledning, samt hvilke rettigheter og plikter både søker/kommune har. 

 Rådmannen utvikler en serviceerklæring til bruk for byggesaksbehandling for private søkere. 
Erklæringen skal inneholde brukerveiledning, samt hvilke rettigheter og plikter både 
søker/kommune har.  

 Arbeid påbegynt. Utarbeides i løpet av høsten. 
 

Vedtak 21. Bygg-estetisk veileder 
Bygg-estetisk veileder - Rådmannen bes utarbeide en bygg-estetisk veileder til bruk i Enebakk kommune 

 Innarbeides i Sentrumsplan for Ytre.  
 

Vedtak 22. Risikostyring i større prosjekter 
Rådmannen skal legge frem en sak til kommunestyret om hvordan de arbeider med risikostyring i større 
prosjekter. Bakgrunnen er overraskende økning av kostnadene ved utbyggingsprosjekter i 2016 
(skole/modulbygg og avløp/Østbyjordet på Flateby). Kommunestyret ser behovet for en utvidet vurdering av 
risikobilde ved kommunens prosjekter. Mål med en slik vurdering er å skape felles forståelse for et gitt 
prosjekt/tilbud. Det skal avdekke og definere usikkerhetsmomenter, identifisere forbehold og forutsetninger som 
bør inkulderes i prosjektet og danne det videre grunnlaget for oppfølgning og kontroll av gjennomføringen som 
skal følge opp av byggekomiteen – ved behov skal reglement for prosjektstyring justeres. 
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 Utredning av dette vedtaket vil bli forsøkt gjennomført i løpet av året.   

 
Vedtak 23. Egen mappe i politiker-appen 
Rådmannen samler budsjett og handlingsplan, årsrapport, kostrarapport, resulteter fra 
kommunebaromenteret, folkehelsebarometeret, forvaltningsrapporter og andre kvalitets-
undersøkelser i egen mappe på politiker-app. Dette for å enklere kunne finne igjen informasjon 
politkerne har behov for i sitt arbeid.  
 Det er lagd en mappe i politiker-appen som heter «Styringsdokumenter».  

Vedtak 24. Bruk av ikke-fossile biler 
Rådmannen bes utrede muligheten for Enebakk kommune å erstatte hele eller deler av dagens bilpark med ikke 
fossile biler. 

 Tiltaket utredes som en del av arbeidet med klima- og miljøplan.  

Vedtak 25.  «Helt sjef» – tilbud  
Prosjektet evalueres vinteren 2017/2018 (Pkt. 16 s. 71) 
 Det legges frem en sak som beskriver og evaluerer tiltaket oktober 2017. 

Vedtak 26. Rådmannen bes utrede en sak om Mat til middagstid. 
Erfaringer fra dem som har innført lunsj og et senere middag/hovedmåltid er at sykehjemsbeboerne 
rekker å bli sultne. De spiser mer og de som er underernærte har større mulighet til å gå opp i vekt viser 
Helsedirektoratet så langt. 
 Det er et stort problem mange steder i landet at beboere på sykehjem ikke får den nødvendige 

oppfølging i forbindelse med ernæring. Både det å følge med på beboeres vekt og vektutvikling 
samt kommunens rutiner for hvilken mat som serveres og hvordan dette organiseres er viktige 
forhold i denne sammenheng. Det er et stort fokus fra ledelsen i enhet sykehjem på mat, ernæring 
og tidspunkter for måltider på kommunens institusjoner. Det er viktig at både maten som serveres 
er næringsrik, velsmakende og tilpasset dem som har særlige behov. Tilgang på mat og tidspunkter 
for de ulike måltidene er også viktige forhold for å sikre at sykehjemsbeboere ikke opplever 
underernæring og unødig funksjonsfall som følge av for lite næring.  

 Det tas sikte på å legge frem en sak som beskriver kommunens praksis på området og evt. forsalg 
til justeringer og endringer, herunder Mat til middagstid, høsten 2017. 

 
Vedtak 27. Evaluering av det tidligere vedtatte ungdomsprosjektet –og prosjektstilling 
barnefattigdom.  
Rådmannen bes komme tilbake til fagutvalg/ kommunestyret med en evaluering av ungdomsprosjektet 
om prosjektets måloppnåelse og effekt og bruk av stilling. 
 Det legges frem en sak i oktober 2017 som beskriver tiltaket og status. 

  
Vedtak 28. Inventar og utstyr i kultursalen 
Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan midler til inventar og utstyr til kultursal og gymbygg 
skal benyttes innen sommer 2017. 
 

 Kulturtjenesten vil, i samarbeid med rektor på Enebakk ungdomsskole, gjennomgå behovet 
for møblering og utstyr til lyd/lys/scene i kultursalen. Gjennomgangen vil danne grunnlag for 
innhenting av tilbud. Sak om bruk av investeringsmidlene vil inneholde oversikt over behov 
med pris. 

 Saken planlagt fremmet for KOS-utvalget 30.mai, FSK 12.juni og KST 19.juni. På grunn av 
tekniske problemer i saksbehandlingssystemet kom saken ikke med til behandling. Saken 
fremmes direkte i kommunestyrets neste møte, 25.september.  
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6 Vedlegg - Målekort HOS 
FORPLEINING 

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i
områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?
-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?

Grønt Oransje Rødt
August

K-FP.1. Redusere svinn for å kutte 
kostnader

K-FP.1.1. Antall 
middagsporsjoner 
som kastes ukentlig

Antall porsjoner 
som kastes blir telt 
på ulike avdelinger 5 porsjoner 8 porsjoner 10 porsjoner 3 porsjoner

K-FP.2. Brukere som har behov for 
spesialkost/ønskekost skal få det. 
Behovet skal imøtekommes raskest 
mulig. 

K-FP.2.1. Antall dager 
før brukeren får 
spesialkosten. Tiden 
regnes fra kjøkkenet 
får melding 

Telle antall dager

1 dag 2 dager 3 dager 1 dag
K-FP.3.  Hjemmeboende som har behov 
for middag levert på døren skal få 
tilbudet så fort som mulig. ( 
Matombringing skjer hver torsdag og 
må hensynstas.) 

K-FP.3.1. Antall dager 
fra vi får liste med 
bestilling til bruker 
mottar mat. Telle antall dager. 4 dager 6 dager 7 dager 2 dager

Ambisjonsnivå/resultatmål

Pr
od

uk
sj

on
/k

va
lit

et

 
Fokusområdet for enheten er matmerking, som vi nå har fått tilfredsstillende tilbakemeldinger fra 
mattilsynet om er godkjent. Enheten jobber daglig med å holde lave tall på målekartet, og jobber 
mye med å ha lave matsvinn-tall. 
Enheten jobber med fokus på å tilfredsstille brukere av tjenesten, samt tilrettelegge for ønsker eller 
endringer. 
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RE-/HABILITERINGSTJENESTEN 
Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i Resultat i 

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 
med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

1 tertial-17
2 tertial-17 

K-FR1.1.1Barn og unge 
Fysioterapeut har avtaledag i 
«familiens hus» minimum 1 dag pr 
uke. Barn i prio-gruppe 1 skal få 
tilbud om vurdering i løpet av 7 
virkedager. 

avviksregistrering om noen må vente 
lenger, hentes fra avviks registeriring, 
hver tertial.

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 
avvik 0

K-FR.1.1.2 voksne over 18 år 
Tjeneste mottakere som blir 
vurdert til å være i prio gruppe 1, 
skal motta tilbud om tiltak senest 7 
virkedager etter mottat henvisning

avviksregistrering om noen må vente 
lenger, hentes fra avviks registeriring, 
hver tertial.

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 
avvik 0

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 
avvik 0

K-FR 1.2 Friskliv: Prosentandel som 
fullfører reseptperiode og som 
selvrapporter at de er fornøyd med 
resultatet/ endringsprosessen

henter tall fra data journal ekstensor

90 % 80 % 60 %K-FR 1.2 Ergoterapi og fysioterapi: 
Alle brukere som trenger langvarig 
oppfølging og tiltak, utover 4uker 
skal medvirke i å utarbeide egne 
målsetninger og evalue tiltak

avviksregistrer om brukere med 
langvarige tiltak ikke er ivaretatt 
brukermedvirkning.

0-3 avvik 4-9 avvik
10 eller flere 
avvik%

Ny praksis 
har ikke 
måletall 
ennå

K-FR.2.1 Forbyggende, friskliv 
Frisklivssentralen skal i samarbeid med 
frivillige, lag, foreninger og andre 
organisere lavterskel treningstilbud på 
dagtid.

K-FR 2.1 Antall lavterskel tilbud 
gjennomført på dagtid i samarbeid 
med med frivillige, idrettslag og 
andre.                       

Antall tiltak, pr uke 5 eller mer 4 2 4
K-FR 2.2 Forebyggende fysioterapi 
tilbud barn og unge. Utvikle og 
gjennomføre forebyggende tiltak i 
samrbeide med helse barn -ung I tråd 
med planarbeid og prioiteringer

K.FR 2.2 Barn og unge Antall 
gjennomførte tiltak (undervisning 
og grupper) for hele aldersgrupper 
innenfor helsestasjon og 
skolehelsetjenesten pr skoleår

antall gjennomførte tiltak 5 eller mer 3 2 5
K-FR 2.3.1 Treningstilbud i gruppe 
for eldre for å opprettholde 
funksjon , forebygge redusert 
funksjon antall gjennomførte tiltak, pr uke 4 eller mer 2 1 3

K-FR 2.3.2 Forebyggende  
hjemmebesøk til eldre over 75 år 
med dokumentasjon  av status og 
oppfølgende tiltak og 
tilrettelegging

antall som har takket ja og har mottatt 
tiltak 20 10 5

Ny praksis, 
har ikke 
måletall 
ennå

K.FR 3.1Alle koordinatorer skal 
motta tilbud om opplæring/ 
oppfølging 1 gg pr år. Aktiv super 
bruker gruppe med 1 deltager fra 
alle HOS enheter,møtes minimum 
1 gg pr halvår. måltall sjekkes hver tertial 95 % 80 % 60 %

75% møtte 
siste halvår

K-FR 3.2 Alle med rett til og ønske 
om det skal få oppfølging og hjelp 
til å få igangsatt arbeid med 
elektronisk individuell plan i 
sampro, innen 3 mnd. Avviksregistrering, sjekkes hvert tertial 0-5 mellom 5-8 flere enn 8
K-FR 4.1 Faglig oppdatering Alle 
ansatte deltar på minimum 1 
heldags fagkurs (alternativ 2 
halvdagskurs) ekstern i løpet av 
året og vi gjennomfører minumum 
1 intern fagdag pr år. måltall sjekkes hvert tertial 100 % 90 % 75 % 100 %
K-FR 4.2 Personalmøter for alle 
minimum 8 gg pr år. 3 partsmøter 
hvert kvartal. måltall sjekkes hvert tertial

henholds-
vis 8/4 6 og 3 4 og 2 08.apr

K-FR 4.3 Medarbeidersamtaler 
minimum 1 gg pr år og 2 gg for de 
som ønsker det.

måltall sjekkes hvert tertial 100 % 90 % 75 % 100 %

K-FR 4 Høy faglig kompetanse og 
god trivsel blant alle ansatte i 
enheten

K-FR 2.3 Forebyggende fysio -og 
ergoterapi tilbud til eldre. I tråd med 
samhandling reformen intensjon skal 
flest mulig kunne bo selvstendig i egne 
bolig så lenge som mulig etter eget 
ønkse

K-FR 1.2 Bruker medvirkning og 
bruker tilfredshet

Br
uk

er
e

K- FR. 3 Koordinerende funksjon er 
lagt til enhet, er god synlig og 
tilgjengelig. Veiledning og opplæring 
til koordinatorer  og brukere.

Kv
al

ite
t/

pr
od

uk
sj

on
M

ed
ar

be
id

er
e

K-FR.1.1 God tilgjengelighet, kort 
ventetid. Prio gruppe 1: Skal få 
tilbud om vurdering ogigangsetting av 
tiltak innen 7 virkedager. Alle 
nyhenviste blir kontaktet og vil få 
beskjed om prio-kategori og antatt 
ventetid innen 3 uker fra henv er 
mottatt. Samme gjelder brukere på 
frisklivsresept.

avviksregistrering om noen må vente 
lenger, hentes fra avviks registeriring, 
hver tertial.

K-FR.1.1.3 Alle nye henviste blir
kontaktet og får beskjed om prio-
kategori og antatt ventetid innen 3
uker fra henvisningen er mottatt.

Ambisjonsnivå/resultatmål
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ENEBAKK SYKEHJEM 
Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode

områder -Hva må vår enhet i hvert fall 
lykkes med innenfor dette 
fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?

Grønt Oransje Rødt

K-SHJ3                                                               
Pasienter og beboere skal få 
tilpasset aktivitet i gjennom 
sykehjemmets aktivitetsplan

Aktiviteter tilbudt 
sykehjemsbeboerne i 
gjennom måneden

Antall aktiviteter pr 
måned gjennomført i 
forhold til 
aktivitetsplanen

86,00 %

K-SHJ4                                                               
Sørge for at sykehjemmet 
brukes så effektivt som mulig

Sykehjemmets belegg i % Antall liggedøgn i 
forhold til antall 
tilgjengelige liggedøgn 
tas ut av Profil, samt 
KOSTRA x 1 pr år

101 %

Brukere

K-SHJ5                        
Brukermedvirkning 

Beboer/pårørende 
inviteres til 
innkomstsamtale og 
deretter en strukturert 
samtale hvert år

Egen sjekkliste - antall 
årssamtaler telles og 
måles i forhold til 
antall beboere

ikke målt

K-SHJ6                                           Mer 
nærvær og redusert sykefravær

K-SHJ6.1                   
Sykefravær

Fraværsrapport fra 
personalavdelingen

13,6 %

K-SHJ7                                 Enebakk 
sykehjem skal være en 
arbeidsplass med fornøyde og 
kompetente ansatte

K-SHJ7-1                      
Ansatte skal ha nødvendig 
opplæring

Antall nyansatte i %, 
faste og vikarer som 
har gjennomgått 
enhetens 
opplæringsprogram/sj
ekkliste

Ikke målt

K-SHJ7-2                     Alle 
ansatte over 50 % skal ha 
medarbeidersamtale hvert 
år, de under 50% stilling og 
vikarer tilbys samtale ved 
behov                    

Antall 
medarbeidersamtaler 
for ansatte med stilling 
over 50% telles

Ikke målt

K-SHJ7-3 Alle ansatte 
tilbys to sosiale 
arrangment pr år og det er 
ønskelig at så mange som 
mulig deltar på 
arrangementene

Det måles deltagelse i 
% av totalt antall faste 
ansatte

43 %

Ambisjonsnivå/resultatmål
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K-SHJ 3 Aktiviteter 
Alle beboere skal ha tilpassede aktiviteter og sykehjemmet har en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen er 
gjennomført 86% og vi har et forbedringspotensiale.  
K-SHJ 4 Sykehjemmet antall plasser 
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Sykehjemmet har pr 2.tertial vært belagt 101%. Det vil si at sykehjemmets plasser har vært belagt til 
enhver tid. 
K-SHJ 5 Brukermedvirkning 
Det er ikke målt antall strukturerte samtaler med beboer/pårørende hittil i år. Strukturerte samtaler 
settes opp på planen for 2018. Det blir fokusert på brukermedvirkning i gjennom risikotavlene som 
benyttes i avdelingene, hvor det skal beskrives «hva er viktig for deg». 
K-SHJ 6 Sykefravær 
Sykehjemmet har økt sykefravær fra 1.tertial. Dette gjelder vesentlig langtidsfravær som har gått 
kraftig opp, mens korttidsfraværet har gått ned. Sykehjemmet vil fortsatt fokusere på oppfølging av 
sykemeldte i forhold til IA-avtalen. 
K-SHJ 7 Fornøyde og kompetente medarbeidere 
Det er ikke målt vedrørende opplæring og opplæringsplan/sjekkliste. Dette gjøres nøye fra nå og tall 
kommer i årsrapporten. Antall medarbeidersamtaler er ikke målt, skal også rapporteres i årsrapporten. 
Det er avholdt sensommerarrangement «Sommertur på fjorden» hvor 43% i forhold til faste ansatte 
deltok. Vi forsøker å få med enda flere neste gang. 
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HJEMMETJENESTER  
Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 
med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

2017, 2. tertial

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter 
ressursene best mulig slik at direkte 
brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i 
hjemmetjenesten Sammenligning av fordelt tid 

med vedtaktstid 45 % 40 % 38 %

Ikke 
parametre/verktøy 
til å måle. 

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt 
omfattende bistandsbehov, skal ved 
utskrivning fra sykehus eller sykehjem 
få en særskilt vurdering av sine 
grunnleggende behov, slik at mangler 
her blir fulgt opp K-HT.2.1  Utfylte HPH skjema % antall av nye brukere 70 % 50 % 30 % 0 %

K-HT.4.1 Avviksmeldinger, som er 
lukket, skal i den løpende drift brukes 
til forbedringer, endringer eller 
avklaringer

K-HT.4.1 Lukkede avvik og 
tilhørende tiltak bidrar til 
nødvendig praksisendring.

Rapporter genereseres på 
lukkede avvik og det 
evalueres hvorvidt tiltak er 
iverksatt og om de har ført til 
forbedring. Det måles i antall 
ganger i løpet av et år dette 
tas opp på personalmøter 4 2 1 2

K-HT.6.1 Tidelig kontakt med 
kreftsykepleier for ivaretakelse av 
helhetlig pasientforløp for henviste 
pasienter med en kreftdiagnose. 

Kontakt opprettet mellom 
kreftsykepleier og pasient 
og/eller pårørende 

Hvor mange  dager etter 
diagnosetidspunket  er det 
opprettet kontakt med 
kreftsykepleier. 

30 dager 
eller under 31-50 dager 

51 dager og 
over

Kreftsykepleier er 
syk og tall er ikke 
innhentet

K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging 
av omsorg ved livets slutt i hjemmene 
gjennom konstruktiv vurdering av 
tilbakemeldinger fra de etterlatte. 

At etterlatte har fått tilbud om 
en etterlattsamtale

Gjennomgang av jorunal over 
hvor mange etterlatte som 
har hatt samtale med 
kreftsykepleier eller palliativ 
sykepleier 90 % 70-89% Under 70 % 90 %

K-HT.6.3 Sikre kvaliteten på oppfølging 
av de etterlatte. De etterlatte skal få 
mulighet til å samtale med 
kreftsykepleier for å stille spørsmål og 
reflektrere omkring sykeleiet og 
dødsfallet de har opplevd. Når er etterlattsamtalen holdt

Hvor mange uker etter 
dødsfallet er etterlatt 
samtalen holdt

4 uker eller 
under 5-6 uker 6-10 uker

Usikkert da 
kreftsykepleier er 
syk men angivelig 
ligger verdiene 
under 4 uker

K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor 
områdene: Palliasjon, Sårbehandling 
og psykisk helse/demensomsorg. 

Ansatte som er i faggruppene 
har vært på kurs innenfor sitt 
fagområde. Faggruppene 
representerer palliasjon, sår og 
psykisk helse/sår

Antall gjennomførte kurs per 
år per enkelt faggruppe 2 1 0 1

K-HT. 3.2. Kompetanseheving innenfor 
klinisk sykepleie, herunder faglige 
prosedyrer samt refleksjoner

Interne kurs gjennom 
samarbeidende organer samt 
interne refleksjoner en dag hver 
annen uke. (minimum en halv time)

Antall ganger i månden 
gjennomført kurs/refleksjon 2 1 0 1

K-HT.5.1 Nyansatte skal sikres adekvat 
og tilsrekkelig opplæring.  

K-HT.5.1 At nyansatte har 
gjennomført nødvendig 
opplæring

Antall av nyansatte i % som 
har gjennomført enhetens 
opplæringsprogram. 90 % 80-89% 0-79%

Opplæringsprogra
m er ikke ferdig 
utviklet enda, slik 
hensikten er. 

Ambisjonsnivå/resultatmål
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Sammenligning av fordelt tid med vedtakstid er ikke utført denne perioden grunnet for tidkrevende 
registreringsmetoder. Man må finne gode indikatorer for å måle dette som ikke krever alt for mye 
ressurser å gjennomføre. Jevnlig føring av antall pasienter og vedtakstid viser en økning fra mai til 
august med 6 flere pasienter og 101 timer mer vedtakstid i uka, nesten tre årsverk i økt behov. 
Faggrupper og målsetting herunder ligger på gult, de fleste gruppene har fått/får et kurs i løpet 
inneværende år.  
Når det gjelder nyansatte jobbes det med å lage et godt program og sjekkliste for å sikre nyansatte en 
god opplæring. Jobben med dette er ikke helt i mål men det fortsettes å ha fokus på å få laget et godt 
opplæringsprogram uten kostnader i relasjon til dette. 
Avviksmeldinger tas opp på sykepleiemøter og i personalmøter og benyttes som et ledd i 
kvalitetsforbedring. Fungerer i henhold til målsetting 
Kompetanseheving med kurs og refleksjon gjennomføres i henhold til mål 
HPH skjema har man enda ikke klart å gjennomføre og det jobbes aktivt med å få dette benyttet i 
tjenesten. Utfordringene her, er at dette er tidkrevende og det er lite tid og rom for å sette av tid til en 
såpass krevende prosess 
Målene vedrørende tidlig kontakt med kreftsykepleier, kvalitet i oppfølging fra kreftsykepleier samt 
kvalitet i oppfølging av etterlatte fungerer i henhold til målsetting. Noe utfordringer i å klare å 
registrere dager etter diagnosepunkter det opprettes kontakt med kreftsykepleier 
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BARNEVERNTJENESTEN
Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 
med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

2. tertial 2017

K-HT.1. Barneverntjenesten yter 
forsvarlige tjenester. 

K-HT.1.1. Alle barn med 
aktive tiltak har 
tiltaksplaner 95 % 90 %

mindre enn 
90%

9 av 84 barn 
manglet tiltaksplan 
per 2. kvartal

K-HT.1.2.  Alle barn med 
tiltaksplan skal ha evaluert 
planen fire ganger per år. 95 % 80 %

Mindre enn 
80%

52 av 65 barn har 
hatt sin tiltaksplan 
lovmessig evaluert 
første halvår

K-HT. 2. Barneverntjenesten holder 
lovpålagte frister. 

K-HT.2-1. Holde frister i 
undersøkelser   100 prosent 95 prosent

Mindre enn 
95 prosent

Ingen 
fristoversittelser 
andre kvartal, av i 
alt 21 avsluttede 
undersøkelser

K-HT.2.2. Alle 
bekymringsmeldinger 
konkluderes innen 1 uke. 100 prosent 100 prosent

Mindre enn 
100 prosent

Oppfylt i alle 
meldingsavklaringe
r både 1. og 2. 
kvartal

K-HT.3. Barneverntjenesten har gode 
relasjoner til barn, ungdommer, 
foreldre og samarbeidspartnere. 

K-HT.3.1. Alle fosterhjem får 
oppfølgingsbesøk av 
barneverntjenesten 4 ganger 
per år. 100 prosent 90 prosent

Mindre enn 
90 prosent Ikke målt
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Ambisjonsnivå/resultatmål

 
 

Vi rapporterer kvartalsvis til Fylkesmannen på de to første punktene, og halvårlig for de to siste.  
 Holde frister ved meldingsavklaringer. 

o Oppfylt i alle meldingsavklaringer både 1. og 2. kvartal.  
 Holde frister i undersøkelser.  

o 1 firstoverskridelse første kvartal, av i alt 14 avsluttede undersøkelser.  
o Ingen fristoversittelser andre kvartal, av i alt 21 avsluttede undersøkelser.  

 Alle barn med aktivt tiltak skal ha tiltaksplan.   
o 10 av 90 barn manglet tiltaksplan per 1. kvartal. 
o 9 av 84 barn manglet tiltaksplan per 2. kvartal.  

 Alle tiltak evalueres hver 3. måned i egen evalueringsmal. 
o 52 av 65 barn har hatt sin tiltaksplan lovmessig evaluert første halvår. Det er for store 

mangler, men likevel en forbedring siden i fjor. Mange kommuner sliter med å oppfylle 
dette lovkravet.   

 
Vi har innført internkontroll for rapportering til barnevernleder fire ganger per år på blant annet 
disse punktene. 
 
NAV 

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i
områder -Hva må vår enhet i hvert 

fall  lykkes med innenfor 
dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

01052017-31082017

Arbeid Først!
Antall mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde

socio rapport - kommunestatistikk 50 - 79 80-89 90-110
81

Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 - 24 år socio rapport . Kommunestatistikk 0 - 12 13 - 17 18-30 34
Gjennomsnittlig stønadslengde på mottaktere i 
alderen 25 - 66 år

socio rapport . Kommunestatistikk 0 - 3 3,1 - 4,5 4,6 - 
4,95

Kvalifiseringsprogrammet Antall deltakere socio rapport 10 11 12 - 5
Økonomisk rådgivning Antall nye § 17 vedtak i perioden socio rapport 3-10 11-15 16 17

Antall avslutta § 17 vedtak socio rapport 4-6 7-8 0-3 0

Ambisjonsnivå/resultatmål
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HELSETJENESTER BARN/UNGE 
Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode

områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 
med innenfor dette fokusområdet?

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?
Grønt Oransje Rødt

K-HBU 1. Forebygge sykdom
K-HBU 1.1. Antall barn som er 
vaksineres

Antall % som er 
vaksinert, tall fra FHI 98 % 97 - 95% < 95%

Svangerskapsomsorgen K- HBU 2.1.1. 
Tilbud om  hjemmebesøk av jordmor til 
alle kvinner og nyfødte innen 3 
virkedager etter hjemreise fra 
sykehuset i henhold til nasjonale 
retningslinjer for barselomsorgen. Hspro, 2g/ år, juni- des 3 dager- 75 % 4- 5 dager- 20 % > 5 dager- 5 %
Helsestasjonen

K-HBU 2.1.2. Alle familier med et 
nyfødt barn skal få tilbud om 
hjemmebesøk innen 10 dager fra 
utskriving fra barselavdelingen

Hspro, 2g/ år, juni- des 10 dager- 90 % 2 uker- 10 % > 3 uker- 0 %

Skolehelsetjenesten
K-HBU 2.1.3. Alle barn skal få tilbud om 
skolestartundersøkelse i løpet av det 
året de fyller seks år.

Hspro, 2g/ år, juni- des Innen  6 år - 85 % Innen 6 år 3 mnd- 15 % <  6 år 3 mnd - 0 %

Psykologtilbud

K-HBU 2.1.4. Etter mottatt henvisning  
samt oppnådd kontakt skal brukeren få 
tilbud om førstesamtale innen 2 uker 

Hspro, 2g/ år, juni- des 0-2 uker- 75 % 3-4 uker- 20 % > 5 uker- 5 %
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K-HBU 2. Drive helsefremmende og 
forebyggende arbeid rettet mot 
foreldre, barn og unge 0- 24 år

Ambisjonsnivå/resultatmål

 
Rapportering vil skje 2g/ året (juni/ desember).  
 
 
 
 
 



27/17 Orienteringssaker  - 17/00294-1 Orienteringssaker  : FIKS - Årsberetning og regskap for 2016

Fra: Jan Løkken 
Sendt: 12. september 2017 10:46 
Til: postmottak@enebakk.kommune.no 
Kopi: Ordfører Øystein Slette; Rådmann Kjersti Øiseth; Thorbjørn Nerland; Lene 

Lilleheier 
Emne: FIKS - årsberetning og regskap for 2016  
Vedlegg: FIKSårsberetning2016.pdf; Fiks regnskap 2016Endelig.pdf; Revisjonsuttalelse 

jnr 120-17.pdf 
 
Til kommunestyret 
Kopi Kontrollutvalget 
 
Styret for FIKS godkjente i sitt møte 15. juni d.å. regnskapet for FIKS for 2016. Styret vedtok 
årsberetningen for 2014 i møtet den 2. mars d.å.  
 
I samsvar med vedtektene kap. 9.2 for FIKS oversendes regnskapet, årsberetningen og 
revisjonsuttalelsen datert 30. mai 2017 til kommunestyret som melding. 
 
Med vennlig hilsen  
Jan T. Løkken  
 
Kontrollsjef i FIKS  
Tlf. 64 96 20 58  
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no  
Internettadresse: www.follofiks.no  
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås  
 
Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås 
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Grunnlaget for FIKS 
 
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 
sekretærbistand til kontrollutvalget.”  
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan 
ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører 
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.” 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 
   

• Enebakk 
• Frogn 
• Nesodden 
• Oppegård  
• Ski  
• Vestby 
• Ås  

 
FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 
deltakende kommuner.  
 
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om 
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn 
deltakerkommunene.” 
 
Styret 
 
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes 
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.  
 
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder 
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder 
Arne Maus, Nesodden kommune 
Odd Harald Røst, Oppegård kommune 
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune 
Håkon L. Henriksen, Ås kommune 
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune 
 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig 
sekretariatets arbeidsoppgaver. 
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant 
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1  ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var 
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor.  Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby 
som varamedlem på et møte   
 
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015, 
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017, 
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene 
om fusjon med ROKUS.  Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for 
erfaringsutveksling mellom utvalgene.  
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor. 
 
Sekretariatet 
 
Sekretariatet har følgende ansatte: 
 

• Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 
• Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling  

 
Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby 
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med 
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun 
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på 
saksbehandlingssystemet 360.   
 
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på  
Rådhusplassen 29.  Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter 
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo 
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet.  Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid 
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot 
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne 
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten 
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine 
internettsider.  
 
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i 
februar.  Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.  
Jan T. Løkken deltok på  FKTs sekretærkonferanse i Oslo i  mars.  Begge deltok i de to 
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt 
Oslo-fjorden. 
 
Sekretariatets oppgaver 
 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.  
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Utvalg Møter Antall saker 
Enebakk 6 37 
Frogn 6 43 
Nesodden 7 59 
Oppegård 7 43 
Ski  7 59 
Vestby 6 42 
Ås 7 48 
Totalt 48   (2015: 52) 331  (2015: 328) 
 
 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og 
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon 
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring 
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans 
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på 
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del 
av informasjonsarbeidet.    
 
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 
arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  
 
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter.  Ved 
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på 
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger 
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett.  Når varamedlemmer 
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 
 
Fra januar 2014 gikk FIKS  over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på 
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av 
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og 
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune.  Årgangene 2012 og 
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.   
 
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.  
 
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».   
 
Selskapskontrollen 
 
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt 
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.  
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
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for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene. 
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.  
 
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 
 
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon.  Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor, 
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og 
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med 
revisjonsselskapene som godt. 
  
 
Oppstartkonferansen 
 
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og 
15. januar 2016.  Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på 
flere styremøter.  Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer. 
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen 
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og  
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller 
fornøyde med konferansen. 
 
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
 
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30 
medlemmer av kontrollutvalgene.  Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og 
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere 
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden, 
Arne Maus.  
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  
 
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)  
 
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba 
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble 
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til 
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble 
behandlet i styremøtet 17.11.  Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus 
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018.  Under forutsetning om at den 
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017.  Styret 
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når 
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig 
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.   
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot 
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  
 
Informasjon om FIKS 
 
Internettsidene  til FIKS (http://www.follofiks.no)  gir informasjon om FIKS, og hvert  
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne 
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter. 
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.  
 
Økonomi 
 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av 
driftskostnadene fordeles etter folketall.”  
 
Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale 
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  
 
Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av 
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 
                          Ås, den 2. mars 2016  

 
 
 

              Thorbjørn Nerland       Jeanette Hoel 
                      Styreleder                    Nestleder   
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FIKS regnskap 2016

Konto Kontotekst Regnskap 2016
Rev.budsjett 
2016

Regnskap 
2015

101000 Lønn faste stillinger 872 749 867 000 850 310
101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 117 505 104 000 114 467
108020 Godtgjørelse folkevalgte 45 322 93 000 17 850
108040 Møtegodtgjørelse 0 0 0
109000 Pensjon fellesordning 170 954 175 000 166 915
109050 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 1 410 0 1 410
109055 Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik -1 410 0 -1 410
109900 Arbeidsgiveravgift 171 168 175 000 162 904

0 Lønn og sosiale utgifter 1 377 698 1 414 000 1 312 446
110000 Kontorrekvisita 4 830 5 000 1 758
110010 Abonnementer 7 788 7 000 9 967
110040 Kopieringsmateriell 0 3 000 865
111000 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0
111510 Bevertning ved møter/utvalg 1 868 5 000 10 468
112020 Diverse utgiftsdekning 2 003 2 000 1 350
113000 Portoutgifter 7 312 13 000 18 157
113010 Telefonutgifter 4 573 5 000 4 263
113030 Linje- og sambandsutgifter 2 856 1 000 355
114000 Stillingsannonser 0 0 0
115000 Kurs og opplæring 25 661 40 000 40 311
115030 Kompetanseutviklingstiltak 139 960 10 000 0
116000 Kjøregodtgjørelse 31 317 24 000 18 117
116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 2 305 0 0
116500 Telefongodtgjørelse 0 0 0
117040 Utlegg i følge bilag til reise 3 679 2 000 772
117090 Andre transportutgifter 0 0 0
118500 Personforsikringer 3 772 5 000 3 462
119000 Husleie 100 000 108 000 115 000
119090 Andre leieutgifter 8 051 16 000 9 437
119510 Kontigenter 22 114 23 000 22 066
119520 Lisenser 2 620 0 0
119530 Kopieringsavtale 6 500 22 000 14 408
119590 Diverse avgifter og gebyrer 0 0 199
119999 Periodisering av utgifter 0 0 0
120000 Inventar 16 389 15 000 0
142900 Moms 12 306 10 000 11 530

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 405 903 316 000 282 484
135000 Kjøp fra kommuner 100 000 97 000 97 000

3 Kjøp fra andre 100 000 97 000 97 000
155000 Avsetninger til bundne driftsfond 79 832 0 24 815

5 Finansutgifter 79 832 0 24 815
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 951 128 -1 813 000 -1 700 000
177000 Refusjon fra andre 0 0 -5 215

-1 951 128 -1 813 000 -1 705 215
171010 Refusjon feriepenger 0 0 0

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt 0 0 0
172900 Momskompensasjon -12 306 -10 000 -11 530

72 Momskomp.inntekter -12 306 -10 000 -11 530
195000 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0

9 Finansinntekter 0 0 0
0 4 000 0

0                       4 000 0
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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 2017: Generell dialog 

Høst Annet hvert år: Rullering 

mellom kommunalsjef 

Kultur – og oppvekst og 

kommunalsjef Teknikk- og 

miljø 

 

Tema 2017: Generell dialog med 

kommunalsjef kultur og oppvekst 

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 

 

 

02.11.2017 



27/17 Orienteringssaker  - 17/00294-1 Orienteringssaker  : Aktivitetsplan 2017

   

Aktivitetsplan 2017 

  Ajourført 02.11.2017   

1 

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN FOR 2017 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 2016 
 

Kontrollutvalgets strateginotat 

mars 

 

2017 

FIKS 

 

FIKS 

KU 11/17 

 

 

KS 15/5-2017 

3 Aktivitetsplan / årshjul  Januar FIKS  Rullerende 

 

4 

 

Møteplan 

  

FIKS 

 

25. januar, 15 mars, 10. mai,  

20. september, 26. oktober (Faglig forum Ås), 

9. november, 6. desember 

 

5 Uttalelse til Kommunens årsregnskap og 

årsmelding for 2016 

15. april Kommunen  KU 13/17 

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak 

 

Mai Kommunen  KU 22/17 

 2. Tertialrapport mai-aug. 2017 - orienteringssak Oktober Kommunen KU 9.11.2017  

 

7 Rapporter fra revisjonen: 

 

    

 1. Pr. 30.04.17  (perioden 01.05.16 - 30.04.17) Mai FDR  KU 17/17 

 2. Pr. 31.10.17  (perioden 01.05.17.-31.10.17) 

 

November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR  KU 18/17 
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

8 Forvaltningsrevisjon 2016: 

Mobbing i skolen 

 

2016 

 

FDR 

 

 

KU 1/17 

 

KST 27.2.2017 

9 Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 2016 FIKS KU 42/16 KST 27.2.2017 

10. Forvaltningsrevisjon 2017: 

Selvkost 

Internkontroll 

 

2017 

2017 

 

FDR 

FDR 

 

Rapport KU 9.11.2017 

Prosjektplan KU 10/17 

 

 

10 Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm. 

svarfrist: 

FIKS   

  

Forvaltningsrevisjonsrapport –Beredskap 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Demensomsorg 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing 

 

07.06.2017 

 

18.10.2016 

 

27.08.2017 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

KU 40/16 og KU 16/17 

 

KU 41/16 

 

KU 9/11-2017 

 

 

 

KST 27.2.2017 

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

KS 80/16 

 

12 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September FDR/FIKS  KU 20/17 

13 Andre kontrollsaker 

Videre oppfølging rapport om demensomsorg - 

aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef 

 

Oppfølging Helsetilsynets rapport om 

Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt 

tema dialog med HOS – sjef. 

 

 

Høst 2017 

 

 

Høst 2017 

 

FIKS 

 

 

FIKS 
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