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Enebakk KU-15/16
Enebakk kommunes årsregnskap og årsberetning 2015
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.:
15/16

16/00126-5
Møtedato
12.05.2016

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

SAKSUTREDNING:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i henhold til
kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5, gir bestemmelser i forhold til
revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5,3 bestemmer at revisor også skal
uttale seg om hvorvidt opplysningene om årsregnskapet i årsberetningen er konsistente med
årsregnskapet.
Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert 15. april 2016, med følgende
koklusjon: ”Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Enebakk kommune
per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”
Revisjonen mener opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.
Regnskapet for 2015 er avgitt med et netto driftsresultat på 16,2 mill. kroner, som utgjør en
resultatgrad på 2,43 %. Dette er en økning fra 2014 da netto driftsresultat endte på 15,4 mill.
(2,35 %). Det har tidligere vært anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre om lag 3 % av
driftsinntektene. Det anbefalte nivået er redusert som følge av flytting av momskompenasjon
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knyttet til investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Ny anbefaling fra
departementet er etter dette 1,75 %.
I årsberetningen fremhever rådmannen at det til tross for et positivt økonomisk resultat i
2015, fortsatt er en økonomisk krevende situasjon. Hun mener derfor det ikke er grunn til å
dempe kravet til effektivisering i årene som kommer.
Vedlagt saken følger også revisjonsrapport pr. 31.12.15 – Revisjonsbrev nr. 6. Denne er
videresendt til rådmannen, som er bedt om å besvare revisjonen innen 6. juni med kopi til
kontrollutvalget. Revisjonsrapporten blir lagt fram for kontrollutvalget som en egen sak når
svaret fra administrasjonen foreligger.
Revisjonen vil være til stede i møtet for å orientere om revisjonsarbeidet.
Rådmannen vil redegjøre for hovedpunktene i årsregnskapet og årsberetningen, og svare på
spørsmål fra utvalget.

Ås, 4. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:
1)
2)
3)
4)

Revisjonsberetning for Enebakk kommune 2015
Enebakk kommunes årsregnskap 2015**
Enebakk kommunes årsberetning 2015**
Revisjonens rapport per. 31.12.15 – revisjonsbrev nr. 6

**Årsberetning og årsregnskap er sendt direkte fra kommunen til utvalgets medlemmer.
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Enebakk KU-16/16
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
byggesaksbehandlingen
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.:
16/16

16/00128-2
Møtedato
12.05.2016

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om Byggesaksbehandlingen til orientering.

SAKSUTREDNING:
Kommunestyret sluttet seg i sak 49/15 til kontrollutvalgets innstilling om å ta
forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering.
Rådmannen ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger, og melde tilbake til
kontrollutvalget innen seks måneder.
Forvaltningsrevisjonsrapporten kan leses på www.follofiks.no.
Rådmannens tilbakemelding foreligger i vedlagte brev datert 28.03.2016.

Gjennomgang av tilbakemeldingen:
Anbefaling 1
Byggesaksbehandlingen bør vurderes i forhold til påstanden om lite smidighet. TEK (utvalg
for teknikk og utvikling) og administrasjonen bør dessuten avklare hvordan Enebakk
kommune skal drive byggesaksbehandling innenfor rammer gitt i lov- og planverk.
Rådmannens oppfølging:
Rådmannen har initiert felles møter mellom utvalget og administrasjonen med mål om
samstemthet i forhold til en smidig saksbehandling.
Det er gjennomført en brukerundersøkelse i 2015, men lav svarprosent gjør det vanskelig å
konkludere. Ut fra mottatte svar antydes at tilgjengeligheten fra byggesaksavdelingen kan bli
bedre. Brukerundersøkelsen videreføres i 2016.
Anbefaling 2
Det bør avklares når sjekklister er obligatorisk å bruke.
Rådmannens oppfølging:
Sjekklister er ikke gjort obligatoriske. Rådmannens vurdering er at dersom de gjøres
obligatorisk vil det beslaglegge verdifull tid. Alle momentene fra sjekklistene er tatt med i
malene som benyttes i saksbehandlingen. I opplæring av nye saksbehandlere er det
imidlertid krav om at sjekklistene fylles ut.
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Anbefaling 3
Saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker bør reduseres.
Rådmannens oppfølging:
Saksbehandlingstiden er redusert. Dispensasjonssaker som sendes inn blir behandlet
fortløpende og innen fristen på 12 uker.

Etter sekretariatets oppfatning har rådmannen fulgt opp anbefalingspunktene. Rådmannen er
innkalt til møtet for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Ås, 4. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:
1) Rådmannens oppfølging av anbefalinger i rapport om byggesaksbehandlingen i
brev av 28.3.2016
2) Rapport om byggesaksbehandlingen (kun elektronisk)
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Enebakk KU-17/16
Rådmannens sluttrapport - tilsyn med arkivene i kommunen
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.:
17/16

16/00127-2
Møtedato
12.05.2016

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens sluttrapport om oppfølgingen av fylkesmannens pålegg i
tilsynsrapporten om kommunens arkiver til orientering.

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet i sak 34/14 den 25.9.2014 Statsarkivets tilsynsrapport av
2.7.2014. Flere av funnene i tilsynsrapporten var de samme som revisjonen hadde pekt på i
forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv fra 2012. Saken ble
oversendt Kommunestyret, som i sak OS 2/14 vedtok å be rådmannen gi kontrollutvalget en
statusrapport om oppfølgingen innen 1.2.2015 og en endelig rapport innen 1.2.2016.
Rådmannens statusrapport ble behandlet av kontrollutvalget den 26.mars 2015 jf. sak 12/15.
Rådmannens sluttrapport i notat av 29.3.2016 legges frem for utvalget i saken.
Statsarkivets tilsyn ga fem pålegg:
1. Arkivorganisering og arkivansvar
Enebakk kommune må sørge for at arkivansvaret er tydelig plassert i organisasjonen.
2. Fagsystemer
Arkivtjenesten må ha oversikt over fagsystemer og arkiveringen i disse. Arkivplanen må
oppdateres slik at den dekker all arkivering i kommunen.
3. Arkivlokaler
Kommunen må flytte arkivene fra kjelleren på Rådhuset til arkivlokaler på Ignagard.
4. Ordning og katalogisering
Eldre og avsluttede arkiver skal ordnes, pakkes, etiketteres og listeføres.
5. Publikums adgang til arkivene
Det skal etableres rutiner for publikums adgang til eldre og avsluttede arkiver.
I sin sluttrapport skriver rådmannen at Statsarkivet i brev av 13.1.2015 aksepterte punkt 1, 2
og 5 som gjennomført. For punkt 3 og 4 ble det satt ny frist for gjennomføring til 1.1.2016.
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Om de to gjenstående punktene (3 og 4), skriver rådmannen at administrasjonen har ordnet,
pakket, listeført, etikettert og flyttet om lag 2/3 av det arkivverdige materiale fra kjelleren på
rådhuset. Rådmannen regner med at arbeidet med å rydde og flytte er ferdig i løpet av 2016.
Sekretariatets vurdering:
Til tross for at påleggene i punkt 3 og 4 per dags dato ikke er sluttført, viser rådmannens
rapport at prosessen er såpass godt i gang at vi anbefaler kontrollutvalget å akseptere
sluttrapporten og sende den videre til kommunestyret.

Ås, 4. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær

Vedlegg:
1) Rådmannens sluttrapport – tilsyn med arkivene i kommunen i notat av 29.3.2016
2) Kopi av kontrollutvalgets sak 12/15 «Statusrapport – Tilsyn med Enebakk
kommunes arkiv»
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Enebakk KU-18/16
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.:
18/16

16/00122-4
Møtedato
12.05.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.

SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger revisjonens utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for
diskusjon i utvalget. Endelig analyse legges fram i møtet den 21.juni.
På grunnlag av den overordnede analysen vil FIKS legge fram et forslag til plan for
overordnet analyse.

Ås, 4. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Utkast til overordnet analyse fra FDR, datert 30.4.16.
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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 fireårsperioden. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås 18 risikoområder.

1.2 Konklusjon
1.2.1

Utviklingstrekk og utfordringer

Høy befolkningsvekst i årene som kommer (1,5 % per år) forårsaker store investeringer, bl.a. i
skoleutbygging. For å takle investeringsbehovet og økte driftsutgifter, må kommunen
forberede seg på omstillinger og tøffe prioriteringer fremover, ifølge 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.

1.3 Anbefalinger
Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende ti områder særlig
aktuelle for forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune 2017–2020:
a. Sykefraværsoppfølging.
b. Kompetanse.
c. Barnehager.
d. Grunnskole.
e. Skoleutbygging.
f. Hjemmetjenester.
g. Ressurskrevende brukere.
h. Flyktningetjeneste.
i. Eiendomsforvaltning.
j. Kommunale avgifter.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
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 fylkeskommunens 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 forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet 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 risiko og vesentlighet slik (side 78):
• "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."
• "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes
ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget 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 kommunerevisorforbund (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 især benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:
1. Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 23.2.2015; tilknyttet
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommuneplanens arealdel 2015–2027).
Handlingsprogram 2016–2019 (6.11.2015).
Kommunens internettsider (www.enebakk.kommune.no).
Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk 2015 (publisert 15.3./15.6.2016).
Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.
Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.
Kommunens enhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regnskapsrevisjon.

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdriftsplan:
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 drøfter utkast til overordnet analyse.
21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.
Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for
forvaltningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalg og kommunestyre.
Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune og FIKS i prosjektet.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune
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3

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

3.1 Administrativ organisering
Enebakk kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre avdelinger
(kommunalområder), 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 (2013–2015)
3.2.1
•
•

Enebakk vokste med 110 innbyggere i 2015 til 10 870 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsveksten utgjorde 1,0 % – mot 0,9 % i landet. Også over de siste tre årene har
Enebakks folketall steget med gjennomsnittlig 1,0 % per år.
Enebakk har litt større andel barn i barnehagealder og grunnskolealder og langt færre
innbyggere 80 år og over enn Kostra-gruppe 7 (sammenliknbare kommuner).
3.2.2

•
•

Befolkning

Kommunens personale

Enebakk kommunes personale utførte til sammen 567 årsverk i 2015.
Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Enebakk kommune (2014) noe høyere andel

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune
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•

årsverk i administrasjon og grunnskole, samt lavere andel årsverk i helse- og
sosialtjenester.
Enebakk kommune hadde et totalt sykefravær på 8,8 % i 2015 – noe over fire Follokommuners gjennomsnitt (8,3 %, i henhold til kommunenes årsrapporter).
3.2.3

•
•
•

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 (2,5 %) i 2015. Dette var høyere enn anbefalt minimum (1,75 %,
ifølge teknisk beregningsutvalg).
Kommunens lånegjeld – 62 381 kr per innbygger i 2015 – ligger 13 % over Kostragruppen.
3.2.4

•
•
•
•
•

Kommuneøkonomi

Tjenesteområder

Enebakk kommunes grunnskole kostet 97 264 kr per elev i 2015 – 4 % under Kostragruppe 7.
En sykehjemsplass kostet 843 000 kr i 2015 – hele 18 % mindre enn i Kostra-gruppen.
Barneverntjenestens utgifter stiger i Enebakk, som i andre kommuner.
Avløpstjeneste (kloakk) kostet (2015) 6 908 kr (+ mva) for en 120 m2 bolig – hele 64
% over Kostra-gruppen.
Kommunale byggs energiforbruk (122 kWh per m2 i 2015) har gått ned i Enebakk.

Flere utviklingstrekk gjengis i vedlegg 1, der 13 diagrammer viser Enebakk kommunes
utvikling de siste tre årene, sammenliknet med andre kommuner.

3.3 Utfordringer
3.3.1

Overordnete mål

Kommuneplanens samfunnsdel setter opp fire overordnete og langsiktige utviklingsmål for
Enebakk kommune (side 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 angir videre (side 37) fem fokusområder: brukere, medarbeidere, produksjon/kvalitet, samfunn/miljø og økonomi. Under disse angis overordnete målsettinger, kritiske
suksessfaktorer og styringsparametre. Dette inngår i kommunens overordnete målekart.
"Enebakk kommune jobber med å innføre mål- og resultatstyring som en del av det kommunale styringssystemet." (Handlingsprogram 2016–2019, side 13.)
3.3.2

Boligbygging og befolkningsprognose

"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." (Kommuneplanens samfunnsdel,
side 10.) Samme befolkningsprognose ble lagt til grunn i forrige kommuneplan (2007–2014),
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Enebakk kommune

7

men ble ikke realisert; det ble bygget gjennomsnittlig 45 boliger per år. Arealplanlegger
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

Basert på Handlingsprogram 2016–2019 og utviklingstrekk oppsummerer revisor følgende
utfordringer for Enebakk kommune mot 2020:
1. Omfattende investeringer: Kommunen investerer for hele 236 mill. kr i 2016, deretter vel
100 mill. kr per år. De største investeringene i handlingsplanperioden er ny skole i Ytre
Enebakk (226 mill. kr), bokollektiv, hovedplanvei og ny brannstasjon. Befolkningsveksten
vil etter hvert presse frem utbygging av flere skoler og sykehjemsplasser/omsorgsboliger.
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" (side 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 og økte utgifter må
kommunen forberede seg på tøffere grep, omstillinger og prioriteringer i årene fremover."
(side 8-9).
3. Sentraladministrasjon – bedre IKT-tjenester: Intern kommunikasjon skal i økende grad
skje elektronisk, for bedre informasjonsflyt og reduserte kostnader.
4. Helse- og omsorgsavdeling – mer eldreomsorg: Økende alder i befolkningen gir økt
behov for omsorgstjenester i private hjem, omsorgsboliger og sykehjem.
5. Kultur- og oppvekstavdeling – kompetansebehov: Videreutdanning av barnehageansatte
og lærere trengs, ikke minst når skolene utbygges.
6. Avdeling for teknikk og samfunn – bygningsoppgradering: Budsjett 2016 styrker
bygningsvedlikehold, men utover dette behøves oppgradering av bygg.
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

SENTRALADM.,
PERSONAL,
ØKONOMI

Risiko for avvik:

Område:
Sykefraværsoppfølging:

Kompetanse:

Brukermedvirkning:
Effektiv
kommune:

Kommunens
investeringer:

Offentlige
anskaffelser:
Internkontroll:

Kommunen har noe høyt sykefravær; det er risiko for at sykefraværet koster unødig tid og
penger. Har tiltakene effekt; kan
flere tiltak iverksettes? Etterleves
IA-ordningen?
Risiko for at kommunen ikke
makter å rekruttere, beholde og
videreutvikle personale. Mangelpersonale er en utfordring i både
barnehage, skole, eldreomsorg og
teknikk.
Risiko for at brukeres ønsker blir
oversett på viktige tjenesteområder.
Risiko for at administrativ organisering og arbeidsmåter ikke er
optimale, dvs. at budsjettmidler
utnyttes dårlig. Årlig gjennomgang i handlingsprogram "snur
hver stein"? Noen vil hevde at
innsparingene har gått for langt.
Risiko for at lånegjelden ikke er
under kontroll. Lånegjeld per
innbygger er noe høyere enn i
sammenliknbare kommuner.
Risiko for brudd på lov om
offentlige anskaffelser og for
dårlige innkjøp.
Risiko for at lovverk ikke etterleves i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Vesentlighet:

Konsekvens:

Sannsynligh:

H

H

Sykelønnsordningen
er nasjonal. Hva
kommunen kan
gjøre, er begrenset,
men viktig.

H

H

Kompetent personale er avgjørende
for kommunal
tjenesteyting.

M

M

Sårbare grupper kan
rammes.

M

M

Med trang kommuneøkonomi er jevnlig "trimming" av
tjenesteproduksjonen vesentlig.

M

H

Både over- og
underinvestering bør
unngås.

M

M

H

H

Regelverket er noe
forenklet, men fortsatt komplisert.
Regelbrudd kan føre
til rettssaker og
omdømmetap.
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BARNEHAGE,
GRUNNSKOLE
Område:
Barnehager:

Grunnskole:

Skoleutbygging:

KULTUR,
IDRETT,
FRILUFTSLIV
Område:
Kulturskole:

HELSE OG
OMSORG

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for svikt i barnehagedrifH
ten og forskjellsbehandling av
barnehager (kommunale og
private). Følger barnehagemyndigheten opp sitt ansvar?
Risiko for at ikke alle elevgrupper H
får tilpasset opplæring. Kan
undervisningen, herunder
systemtiltak, forbedres?
Risiko for at skoleutbygging ikke H
holder tritt med veksten i elevtall.
Har kommunen god skolebehovsanalyse og rutiner for kommunale
byggeprosjekter?

Risiko for avvik:

Risiko for lav rekruttering til
musikk- og kulturskole.

Risiko for avvik:

Sannsynligh:

M

Barnehager er viktig
for barna – og
kommunens
omdømme.

H

Skolen er et viktig
og krevende tjenesteområde.

M

Svikt i skolekapasitet er alvorlig for
barna og gir
omdømmetap.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konse-

Område:
kvens:
Hjemmetjenester: Risiko for at kommunen ikke
H
makter å dekke tjenestebehovet til
et økende antall pasienter, som
følge av samhandlingsreformen
og økende etterspørsel fra befolkningen. Kompetanseoverføring
fra Ahus trengs.
Ressurskrevende Risiko for at tjenesteyting til
M
tjenester:
psykisk utviklingshemmede m.fl.
ikke har optimal kvalitet og
ressursbruk, samt at refusjon av
utgifter svikter.

Vesentlighet:

Vesentlighet:

Kulturen er limet i
lokalsamfunnet.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Hjemmetjenester er
et voksende tjenesteområde.

M

Sårbar brukergruppe
– store beløp.
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BARNEVERN,
SOSIAL,
FLYKTNING
Område:
Sosialtjenester:

Flyktningetjeneste:

EIENDOM, VAR,
REGULERING,
BYGGESAK
Område:

Eiendomsforvaltning:

VA-anlegg:

Kommunale
avgifter:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Enebakk kommune utbetalte 8,5
M
mill. kr i sosialhjelp 2015 – en
økning på 25 % over to år. Det er
risiko for at sosialhjelp utbetales
til for mange og for lenge, men
også for lite i noen tilfeller.
Risiko for sviktende integrering
M
av flyktninger som bosettes i
kommunen. Utfordringer er bolig,
barnehage, skole, arbeid og
sosialisering/integrering. Det
gjelder enslig mindreårige og
voksne flyktninger.

Risiko for avvik:

Risiko for at kommunale eiendommer verdiforringes. System
for kommunal eiendomsforvaltning, bruk av bygningsarealer og
sikkerhet i kommunale bygg kan
også være utfordringer.
Risiko for at investeringene i
vann- og avløpsanlegget (rør og
renseanlegg) ikke er optimale.
Overvann i boligfelt og samarbeid med to private vannverk
(reserveforsyning m.m.) er også
utfordringer.
Risiko for at gebyrene på
selvkostområdet ikke beregnes
korrekt. (Dette kan gå begge
veier: Regnskapsrevisjon har
avdekket at 700 000 kr manglet i
grunnlaget for 2015, dvs. at
gebyrene ble for lave.)

Vesentlighet:

Sannsynligh:

M

Hjelp til selvhjelp
for innbyggere er
viktig, samt å
økonomisere med
kommunens midler.

H

Et krevende fagområde i årene som
kommer.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Vesentlighet:

Konsekvens:

Sannsynligh:

H

H

Bygningsvedlikehold er et svakt
punkt i mange
kommuner. Det kan
bli dyrt på sikt.

M

M

Vann og avløp er
sentralt for innbyggernes helse og
trivsel.

M

M

Påstanden om for
høye gebyrer dukker
jevnlig opp. En
gjennomgang er
derfor på sin plass.
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Vedlegg 1: UTVIKLINGSTREKK – STATISTIKK
Kilde for de fleste diagrammer: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk 2015. 1
Befolkning (behovsprofil):

8,0 %
7,0 %

Andel 1-5 år (av folkemengde 31.12.)
7,3 %

6,7 % 6,8 %

2013

6,5 % 6,4 % 6,3 %

6,6 % 6,5 % 6,4 %

Kostra-gruppe 7

Akershus

2014

2015

6,2 % 6,1 % 6,0 %

6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
Enebakk

16,0 %
14,0 %

Andel 6-15 år (av folkemengde 31.12.)
13,8 % 13,9 % 13,9 %

13,1 % 13,1 % 13,0 %

Norge

2013

2014

2015

13,5 % 13,5 % 13,5 %
12,1 % 12,0 % 12,0 %

12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
Enebakk

Kostra-gruppe 7

Akershus

Norge

1

Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner siden 2001.
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7: "Mellomstore
kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte omegnskommuner
rundt byer. Kostra-gruppe 7 omfatter 31 kommuner, bl.a. Enebakk, Nesodden og Ås.
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Kommunens personale:

Avtalte årsverk: faste og midlertidige ansatte (registrerte).

Kilde: Kommunenes årsrapporter og HR-sjefer.
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Økonomi:

Netto lånegjeld: uten pensjonsforpliktelse; fratrukket utlån og ubrukte lånemidler.
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Enebakk kontrollutvalg
Enebakk KU-19/16
Orienteringssaker 12.5.2016
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.:
19/16

16/00157-1
Møtedato
12.05.2016

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

VEDLEGG:
1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2016.
2) Kommunestyrets vedtak i sak PS 38/16 – Rapport om selskapskontroll 2015
3) Kommunestyrets vedtak i sak PS 39/16 – Forvaltningsrevisjonsrapport om
demensomsorg
4) Aktivitetsplanen
5) Årshjulet

Ås, 4. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Side 9 av 9

MØTEPROTOKOLL
Enebakk kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

05.04.2016 kl. 18:30 - 20:30
Formannskapssalen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne
Marit Næss (Sp), Mona Lauritsen (FrP)

Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte:
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Møtesekretær:
Lene H. Lilleheier (FIKS)

Møteprotokoll godkjent 08.04.2016

Thorbjørn Nerland/s./
Leder

Øivind Gundersen/s./
nestleder

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

Saksliste
Side
Saker til behandling
8/16

Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Mobbing i skolen

3

9/16

Rapport om demensomsorg - tilleggsundersøkelse

3

10/16 Overordnet analyse - risikoområder

4

11/16 Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015

4

12/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015

5

13/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

5

14/16 Orienteringssaker 5. april 2016

6

Eventuelt

Enebakk kontrollutvalg 05.04.2016

Side 2 av 6

Enebakk KU-8/16
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Mobbing i skolen
Sekretariatets innstilling:
1.
Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan
for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mobbing i skolen».
2.

Follo distriktsrevisjon gir muntlige rapporterer om status for prosjektet i hvert
kontrollutvalgsmøte.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:
1.

Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan
for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mobbing i skolen».

2.

Follo distriktsrevisjon gir muntlige rapporterer om status for prosjektet i hvert
kontrollutvalgsmøte.

Enebakk KU-9/16
Rapport om demensomsorg - tilleggsundersøkelse
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens tilleggsundersøkelse til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:
Kontrollutvalget tar revisjonens tilleggsundersøkelse til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 05.04.2016

Side 3 av 6

Enebakk KU-10/16
Overordnet analyse - risikoområder
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av risikoområder i neste møte.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:
Didrik Hjort fra Follo distriktsrevisjon presenterte KOSTRA nøkkeltall for 2015.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:
Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av risikoområder i neste møte.

Enebakk KU-11/16
Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015
Sekretariatets innstilling:
Forvaltningsrevisjonens årsmelding for 2015 tas til orientering.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:
Forvaltningsrevisjonens årsmelding for 2015 tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 05.04.2016

Side 4 av 6

Enebakk KU-12/16
Kontrollutvalgets årsrapport 2015
Sekretariatets innstilling:
1.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

2.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:

1.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

2.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Enebakk KU-13/16
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll
Sekretariatets innstilling:
FIKS bes gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for
denne kontrollen for perioden 2017 – 2020.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:
FIKS bes gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for
denne kontrollen for perioden 2017 – 2020.

Enebakk kontrollutvalg 05.04.2016

Side 5 av 6

Enebakk KU-14/16
Orienteringssaker 5. april 2016
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.04.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.04.2016:
Sakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 05.04.2016

Side 6 av 6

PS 38/16 Selskapskontroll 2015 - kommunens selskaper 2016/233
Saksprotokoll for Kommunestyret - 18.04.2016
Behandling:

Votering: Kontrollutvalgets innstilling enst. vedtatt.
VEDTAK:

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

PS 39/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg 2015/1173
Saksprotokoll for Kommunestyret - 18.04.2016
Behandling:

Jostein Årre, H fremmet på vegne av H og FRP følgende nytt pkt. 3:
3. Saken oversendes HOS-utvalget til orientering.
Votering: Kontrollutvalgets innstilling med Årre’s tilleggsforslag ble enst. vedtatt.
VEDTAK:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Demensomsorg» til
orientering.
Kommunestyret merker seg at revisjonen fremmer følgende forslag til tiltak:
1) Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke
allerede har en kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, for
å komme tidlig i gang med
tjenester.
2) Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid
før Enebakks eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020.
Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.
2) Revisjonen bes om å gjennomføre en brukerundersøkelse blant de
pårørende.
3) Saken oversendes HOS-utvalget til orientering.

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN FOR 2016 per mai
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

1

Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Mars

FIKS

2

Kontrollutvalgets strateginotat

Våren 2015

FIKS

3

Aktivitetsplan / årshjul

Januar

FIKS

4

Møteplan

5

Kommunens årsregnskap og årsmelding for
2015
Tertialrapporter:

6

7

Status

Avsluttet
KU 12/16

Rullerende

FIKS

Vedtatte møter 1. halvår: 25/1, 5/4, 12/5, 21/6

15. april

Kommunen

KU 12. mai

1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak

Mai

Kommunen

2. Tertialrapport mai-aug. 2016 - orienteringssak

Oktober

Kommunen

1. Pr. 30.04.16 (perioden 01.05.15 - 30.04.16)

Mai

FDR

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

November

FDR

3. Overordnet revisjonsstrategi 2016

September

FDR

Rapporter fra revisjonen:

Aktivitetsplan 2015
Ajourført 04.05.2016

1

Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

FIKS

KU 46/12
KS 22.10.12

8

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016

9

Forvaltningsrevisjon 2015:
1. Beredskap
2. Demensomsorg
Forvaltningsrevisjon 2014:

2015
2015

FDR
FDR

Byggesaksbehandlingen

2015

FDR

Oppfølging av tidligere prosjekter:

Rådm.
svarfrist:

FIKS

Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern

30.9.2014 og FIKS
31.3.2015

Tilsyn med arkivene

1.2.2015 og
1.2.2016

FIKS

KU sak: 12/15
KU 12.mai 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesak

7.3.2016

FIKS

KU 12. mai 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport –Beredskap

15.8.2016

FIKS

10

11

12

13

Plan for selskapskontroll 2013 – 2016

FIKS

Selskapskontrollen 2013

FIKS

Selskapskontroll 2015

Høst 2015

FIKS

Budsjett for tilsyn og kontroll 2017

September

FDR/FIKS

Aktivitetsplan 2015
Ajourført 04.05.2016

Avsluttet

KU 25/1-16

KU 51/15, KS 13/16
KU 9/16 KS 39/16
KU 27/15 KS 49/15

KU 33/14 KS 18/5-15

KU 47/12
KS 22.10.2012
KU 47/13
KS 4/14
KU 5/16, KS 39/16

2

Årshjul for orienteringer fra administrasjonen i Enebakk kommune m.v.:

Tidspunkt møter
Januar/februar

Hvem inviteres fra
administrasjonen?
Rådmannen

Tema

April/mai

Økonomisjef/regnskapssjef

Kommunens årsregnskap og årsberetning

April/mai
Høst

Høst

Høst

Høst/vinter

04.05.2016

Hvert år: Kommunalsjef
Helse- og omsorg
Annet hvert år: Rullering
mellom kommunalsjef
Kultur – og oppvekst og
kommunalsjef Teknikk- og
miljø

Generell dialog

Godkjenning av årsregnskap
Tema 2016: Generell dialog

Tema 2016: Generell dialog med
kommunalsjef Teknikk og miljø

Annet hvert år: Egenevaluering av
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i
funksjon i hhv. 1 og 3 år
Utvalgets årlige vurdering av neste
kalenderårs forvaltningsrevisjonsprosjekt
med basis i handlingsplanen for
forvaltningsrevisjon

