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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
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64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 15/17 Dialog med rådmannen 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00248-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.9.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med rådmannen til orientering. 

SAKSUTREDNING: 

I tråd med kontrollutvalgets årshjul, innkalles rådmannen til en årlig generell dialog. 

Rådmannen bekreftet i e-post av 7. september d.å at hun vil delta på møtet. 

Utvalget har bedt rådmannen orientere om/svare på følgende spørsmål: 

1. Målstyring.

 Hvilke mål styres det etter?
 Hvem setter målene?
 Hvordan måles oppnåelse?
 Hvem rapporteres det til?

 Orienter om de interne prosesser i forbindelse med målstyring.

2. Internkontroll hva er status?

3. Beredskap, hva er status?

4. Eldrebølgen, er vi i rute?

Ås, 12. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Sak 16/17 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Sikkerhet og beredskap" - oppdatert. 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 15/00432-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.9.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

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.  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

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

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» 
i møte den 15. februar 2016 i sak 13/16. I følge vedtaket bes rådmannen følge opp 
anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
Rådmannens tilbakemelding forelå i brev av 4.10.2016.  

Kontrollutvalget behandlet tilbakemeldingen i møte den 7. desember 2016, og vedtok 
da å ta tilbakemeldingen til foreløpig orientering og be om en ny tilbakemelding om 

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/enebakk/enebakkberedskaprevisjonsrapport.pdf
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rådmannens oppfølging av punkt a, b og c innen 6 måneder. Rådmannens 
oppdaterte tilbakemelding forelå i brev av 24.05.2017.  

Gjennomgang av revisors anbefalinger og rådmannens oppfølging: 

a) Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan revideres i 2015. Basert
på dette bør avdelingenes og resultatenhetenes beredskapsplaner/rutiner
revideres i 2016. Alle beredskapsplaner skal dessuten oppdateres årlig hva
gjelder navnelister osv.

Rådmannens svar om oppfølging 24.5.2017: 
ROS-analysen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016. Arbeidet med å 
revidere overordnet beredskapsplan er i gang og ny utgave vil foreligge 3.kvartal 
2017. Enhetens beredskapsplaner vil bli revidert samtidig. Kontaktlister er 
oppdatert og korrigeres fortløpende.  

b) Resultatenhetenes forventninger til andre enheter, især Eiendomsforvaltning
og kommunalteknikk, bør avklares, slik at beredskapsplanene er realistiske.

Rådmannens svar om oppfølging 24.5.2017: 
Enhetenes avhengighet til hverandre ift beredskap vil bli ivaretatt i form av 
tiltakskort som etableres i forbindelse med overordnet tiltaksplan. 

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

Rådmannens svar om oppfølging 24.5.2017: 
Kriseledelsen skal gjennomføre skrivebordøvelse hvert annet år. I tillegg skal 
kriseledelsen ta for seg et dagsaktuelt tema og vurdere hvordan de vil sette 
krisestab ift hendelsen. Øvelsen skal gjennomføres fire ganger per år. 
Beredskapsøvelser innenfor hver enhet skal gjennomføres minimum én gang per 
år og rapporteres til beredskapskoordinator.  

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

Rådmannens svar om oppfølging 4.10.2016: 
Kommunen har vurdert anbefalingen, men mener at det totalt sett vil gi bedre 
effektivitet og oversikt ved at enhetsleder for TES inngår i staben og at 
enhetsleder for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk blir utførende part på 
innsatsstedet. 

e) Reservevannforsyning bør sikres i samarbeid med private vannverk.

Rådmannens svar om oppfølging 4.10.2016: 
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Det er inngått en avtale mellom de private vannverkene og kommunen. Den 
omhandler beredskap, beskrivelse av overordnet ansvarsfordeling, 
kommunikasjon og nødvannsløsninger. 

Sekretariatets vurdering: 
Vi mener rådmannen har fulgt opp og besvart anbefalingspunktene på en 
tilfredsstillende måte.  

Ås, 13. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: 1) Rådmannens tilbakemelding av 24.5.2017
2) Rådmannens tilbakemelding av 4.10.2016 
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Oppfølging av Kontrollutvalgets saksutskrift på «Sikkerhet og beredskap», 
arkivkode 15/00432-6  

Det vises til Kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Sikkerhet og 
beredskap" datert 07.12.2016. Her ba Kontrollutvalget om en ny tilbakemelding på oppfølging 
av punktene a, b og c innen seks måneder. 
Punktene er gjengitt under: 

a) Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan revideres i 2015. Basert på dette bør

avdelingenes og resultatenhetens beredskapsplaner/rutiner revideres i 2016. Alle

beredskapsplaner skal dessuten oppdateres årlig hva gjelder navnelister o.l

b) Resultatenhetenes forventninger til andre enheter, især Eiendomsforvaltning og

kommunalteknikk, bør avklares, slik at beredskapsplanene er realistiske.

c) Overordnet beredskapsplan (kriseledelse) skal øves minst annethvert år. Alle avdelinger bør

avholde noen beredskapsøvelser årlig. Alle ansatte bør dessuten delta på minst én

brannøvelse per år.

Rådmannens tilbakemelding: 

a) Som tidligere nevnt er fremdriften forsinket med 1 år. ROS-analysen ble vedtatt i

kommunestyret 05.12.2016 og arbeidet med å revidere overordnet beredskapsplan er i full

gang. Den vil foreligge i ny utgave 3 kvartal 2017. Enhetenes beredskapsplaner vil da samtidig

bli revidert i forhold til den reviderte overordnede beredskapsplanen.

Kontaktlistene til de enkelte enhetene er oppdatert, og korrigeres fortløpende.

b) Enhetenes avhengigheter til hverandre i forhold til beredskap vil bli ivaretatt i form av

tiltakskort som etableres i forbindelse med overordnet beredskapsplan. Tiltakskortene vil

inneholde en kort beskrivelse av hendelsen, punktvis oppsummering av tiltak som må

iverksettes og hvilke enheter, interne og eksterne, som berøres/aktiveres i forhold til

hendelsen.
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 c) Kriseledelsen skal gjennomføre en skrivebordsøvelse hvert annet år, enten alene eller 

sammen med fylke/nabokommune(r). Neste øvelse blir gjennomført i 2018. 

Kriseledelsen skal parallelt ta for seg et dagsaktuelt tema og vurdere hvordan de vil sette 

krisestab i forhold til hendelsen. Denne type øvelse skal gjennomføres 4 ganger i året, og 

første gang i juni 2017. 

Det legges opp til at gjennomføring av beredskapsøvelser blir gjort innenfor den enkelte 

enhet og koordineres av virksomhetsleder. Beredskapskoordinatoren skal informeres om 

gjennomføringen og evalueringen av øvelsen. Øvelsen skal gjennomføres min. 1 gang i året. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kjersti Øiseth  
rådmann Leif Aksel Nateid 
 IKT-rådgiver 

 
Dokumenter er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 
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Sak 17/17 Revisjonens rapport per 30.04.2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00249-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.9.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering. 

Vedlegg: 
Rapport til KU pr 30.04.2017 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at 

regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne 

revisjonen framgår av forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner.  

Vedlagte revisjonsrapport fra FDR følger revisjonsåret 2016 som gikk fra 01.05.2016 

til 30.04.2017.  

Det fremkommer i pkt 3.2 at det ble avgitt en egen årsrapport for forvaltningsrevisjon 

per 31.12.16. Sekretariatet gjør oppmerksom på at denne rapporten ikke er lagt fram. 

Revisjonen har bl.a. fulgt opp fokusområdene i overordnet revisjonsstrategi for 2016, 

jf. sak 23/16 i utvalget. 

Ås, 12. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
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Sak 18/17 Revisjonsstrategi 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00209-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.09.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsstrategi Enebakk 2017 

SAKSUTREDNING: 

Vedlagt følger revisors revisjonsstrategi. Denne gjelder for revisjonsåret 2017 som 
går fra 1.5.2017 – 30.4.2018.  

Kontrollutvalgets behandling av revisjonsstrategien er en del av kontrollutvalgets 
påse-ansvar overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.  

I strategien redegjør revisor for ressursbruk, revisorteam, oppgaver i løpet av året og 
fokusområder. Det fremgår blant annet at revisor vil fokusere spesielt på følgende 
områder:  

 Bokføringslovens krav til dokumentasjon av balanseposter.

 MVA-kompensasjon, rutiner og oppfølging av lovverket knyttet til mva-komp.

 Fullstendighet av inntekter

 Presentasjon av årsberetning i henhold til krav.

Ås, 13. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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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 19/17 Tema forvaltningsrevisjon 2018 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00247-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.09.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018: 

1: ………………….. 

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

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Enebakk kommune  2017 - 2020, 
EnebakkOverordnetAnalyse 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret vedtok den 27. februar 2017 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 

2020. Kontrollutvalget ble gitt i fullmakt å foreta endringer av prioriteringene i 

planperioden.  

Revisjonen har i e-post til sekretariatet den 13.september 2016 opplyst at de 

beregner en leveranse på 1,5 forvaltningsrevisjonsrapporter til Enebakk per år. Dette 

har tidligere blitt løst ved at kontrollutvalget annet hvert år får levert henholdsvis ett 

og to prosjekter. Vi foreslår å videreføre denne ordningen. I 2017 bestilte utvalget to 

prosjekter. Utvalget kan derfor bestille ett prosjekt i 2018.  

Planen for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekter: 

Prosjekt Aktuelle tema 
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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

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)

Kontrollutvalget valgte følgende prosjekter for 2017: 

-Kommunale avgifter
-Internkontroll

I planen for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 er det vedtatt at det skal 

gjennomføres en forvaltningsrevisjon av ett selskap i 2019 jf. pkt om Enebakk 

produkter i tabellen over.  

På grunnlag av utvalgets valg av områder/tema vil sekretariatet til neste møte foreslå 

mål og problemstillinger for prosjektene. Deretter vil revisjonen utarbeide 

prosjektplaner. 

Ås, 12. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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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  



19/17 Tema forvaltningsrevisjon 2018 - 17/00247-1 Tema forvaltningsrevisjon 2018 : Plan forvaltningsrevisjon Enebakk kommune  2017 - 2020

3 
 

 

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).  
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sykefraværs-

oppfølging: 

Kommunen har noe høyt sykefra-

vær; det er risiko for at sykefra-

været koster unødig tid og 

penger. Har tiltakene effekt; kan 

flere tiltak iverksettes? Etterleves 

IA-ordningen?  

H H Sykelønnsordningen 

er nasjonal. Hva 

kommunen kan 

gjøre, er begrenset, 

men viktig.  

Kompetanse: Risiko for at kommunen ikke 

makter å rekruttere, beholde og 

videreutvikle personale. Spesia-

lister som ingeniører, jurister, 

PPT-rådgivere og spesialsyke-

pleiere, kan være vanskelige å 

rekruttere, og det er noe gjen-

nomtrekk i stillingene.  

H M Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunal 

tjenesteyting. 

Bruker- 

medvirkning: 

Risiko for at brukeres ønsker blir 

oversett på viktige tjenesteområ-

der.  

M L Sårbare grupper kan 

rammes. 

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi noe lavere 

rammetilskudd til Enebakk. Han-

ker kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

noe høyere enn i sammenliknbare 

kommuner. Kommunen er sårbar 

for renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig? 

Hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. 

Kommunen gjør 

selv en årlig gjen-

nomgang i budsjett/ 

handlingsprogram. 
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er kommunens 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid 

(med kommuner på Romerike).  

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til rettssaker og 

omdømmetap. 

 
 

BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

Skoleutbygging: Risiko for at skoleutbygging ikke 

holder tritt med veksten i elevtall. 

Har kommunen god skolebehovs-

analyse og rutiner for kommunale 

byggeprosjekter? 

H M Svikt i skolekapasi-

tet er alvorlig for 

barna og gir 

omdømmetap. 

 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 
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HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, av-

vikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner. Enebakk 

kommune har tradisjonelt hatt 

relativt lave sosialhjelpssatser og 

mange mottakere. 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å 

økonomisere med 

kommunens midler. 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder voksne flyktninger; Ene-

bakk kommune har ikke enslig 

mindreårige flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. System 

for kommunal eiendomsforvalt-

ning, bruk av bygningsarealer og 

sikkerhet i kommunale bygg kan 

også være utfordringer. 

H H Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Det kan 

bli dyrt på sikt. 

VA-anlegg: Risiko for at investeringene i 

vann- og avløpsanlegget (rør og 

renseanlegg) ikke er optimale.  

Samarbeidet med to private 

vannverk bør presisere hvem som 

har ansvar for reserveforsyning. 

Overvann i boligfelt er en 

utfordring som administrasjonen 

tar tak i.   

M L Vann og avløp er 

sentralt for innbyg-

gernes helse og 

trivsel.  

Kommunale 

avgifter: 

Risiko for at gebyrene på 

selvkostområdet ikke beregnes 

korrekt. Utfra selvkostregnskapet 

beregner kommunen selv 

gebyrene (en del andre kommu-

ner benytter ekstern konsulent). 

Regnskapsrevisjon har avdekket 

at 700 000 kr manglet i grunnla-

get for 2015, dvs. at gebyrene ble 

for lave. 

M M Påstand om for høye 

gebyrer dukker 

jevnlig opp. Selv-

kostregnskapet 

kontrolleres også i 

regnskapsrevisjon. 
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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 20/17 Budsjett kontroll og tilsyn 2018

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00210-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.9.2017
Enebakk kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. 

forskrift om kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets 
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/ kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen 
revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen” 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og 

direkte utgifter til kontrollutvalget.  
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FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen. 

Budsjettet for FDR bygde 2017 på 6,55 årsverk, hvorav 2,75 årsverk er avsatt til 

forvaltningsrevisjon. Vi har ikke fått melding om at dette er endret for 2018. 

Budsjetterte driftsutgifter for FDR beløper seg til kr. 6 687 500. Kr 900 000 er 

honorarinntekter fra klienter.  Av inntektene er kr 5 717 500 refusjoner fra 

eierkommunene.  Dette beløpet fordeles mellom kommunene i forhold til folketallet. 

Enebakk kommunes andel av utgiftene blir etter dette kr 783 000.  

FDR har beregnet at Enebakk kommune får en leveranse på 1,5 

forvaltningsrevisjoner per år jf. revisjonens e-post til sekretariatet av 9. september 

2016. Sekretariatet foreslår at dette løses ved at Enebakk får to 

forvaltningsrevisjonsprosjekter hvert annet år.  

Kostnader til sekretariatet - FIKS 

FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 

utreder saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. 

Alle syv Follo-kommuner deltar i FIKS og sekretariatet har 1,6 årsverk. Sekretariatets 

driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 % av 

driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall. 

Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2018 til kr 1 870 000,- i 

driftsutgifter. Enebakk kommunes andel av kostnadene for 2018 blir kr 205 000.  

Dette utgjør en økning på 1,5 % fra 2017.  

Kontrollutvalgets egne kostnader  

De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 

kurs o.a. Vi baserer oss på at det i 2018 blir avholdt åtte møter, inkludert ett møte i 

faglig forum for kontrollutvalgene i Follo. I henhold til Enebakk kommunes satser for 

godtgjøring 2016, mottar utvalgets leder en godtgjøring tilsvarende 7% av ordførers 

godtgjøring og utgjør pr. 1. mai 2017 kr. 65 002,- per år. De øvrige 

utvalgsmedlemmene mottar kr. 928,- i godtgjøring per møte.  

Møtegodtgjøring 2018 

Utvalgets leder  65 002 

Utvalgets medlemmer (928 x 4 x 8) 29 696 

Godtgjøring til sammen 94 698 

Utvalget har vanligvis deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i februar. 

Denne konferansen er viktig for opplæring og impulser til kontrollutvalgene og vi 

foreslår at det settes av midler for at to medlemmer kan delta på konferansen i 2018 

(7000 x 2).  

Budsjettet innebærer en videreføring av abonnementet på Kommunerevisoren. 

Follo distriktservisjon FDR
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Budsjettforslag utvalgets egne kostnader 2018 

Godtgjøring 94 698 

Arbeidsgiveravgift 13 352 

Abonnement kommunerevisoren   2 000 

Kurs og opplæring 14 000 

Sum kr. (avrundet) 124 000 

Etter dette bør kr. 124 000 budsjetteres for utvalgets egne kostnader. 

Oppsummering 

Tallene for utvalgets egne utgifter er budsjettall. 

2015 2016 2017 2018 

Revisjon 678 000 747 000 764 000 783 000 

Sekretariat 189 000 201 000 202 000 205 000 

Kontrollutvalget 150 000 149 000 124 000 124 000 

SUM 1 017 000 1 097 000 1 090 000 1 112 000 

Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av budsjettet for 
2018. 

Ås, 12. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: 
1. Budsjett Follo distriktsrevisjon
2. Budsjett FIKS
3. Satser for godtgjøring folkevalgte i Enebakk
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STYRET I FIKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Saksutskrift 

Budsjett 2018 

Arkivsak-dok. 17/00164-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 15.06.2017 15/17 

Styret i FIKS behandling 15.06.2017: 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017: 

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:
Lønnsutgifter   kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret kr      45 000 
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000 
Sum   kr 1 870 000 
Refusjon fra kommunene kr 1 870 000 
Resultat kr 0 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for
2017 i parentes):

    2017     2018 
Enebakk (kr 202 000) kr 205 000 
Frogn (kr 234 000) kr 239 000 
Nesodden (kr 253 000) kr 260 000 
Oppegård (kr 307 000) kr 314000 
Ski (kr 330 000) kr 339000 
Vestby (kr 241 000) kr 249 000 
Ås (kr 256 000) kr 264 000 

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 15.august 2017 

Jan T. Løkken/s./ 
Kontrollsjef/Sekretariatsleder 
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Ås kommune  
Vår ref.: 17/00164 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
  
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:  

Lønnsutgifter    kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret  kr      45 000  
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000  
Sum     kr 1 870 000  
Refusjon fra kommunene  kr 1 870 000  
Resultat    kr 0  
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 
2017 i parentes):  
 

    2017       2018 
Enebakk  (kr 202 000)   kr 205 000 
Frogn   (kr 234 000)   kr 239 000 
Nesodden  (kr 253 000)   kr 260000 
Oppegård  (kr 307 000)   kr 314000 
Ski   (kr 330 000)   kr 339000 
Vestby  (kr 241 000)   kr 249 000 
Ås   (kr 256 000)   kr 264 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.  

 
 
Vedlegg: 
FIKS budsjett 2018, Vedlegg  Økonomiplan 2018-2021, MalForventningsbrev IKS 2017 
inkl mal for økonomiplan 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2017-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd 
med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i antatt lønn pr 1.7.17 med en reserve på litt 
over 3% for å dekke lønnsoppgjøret 2018. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.  
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser og vårt forslag bygger på en 
sats på kr 1150,- pr. møte. Styrets leder får dobbelt godtgjøring.   
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2017-priser. Alle 
innkallinger til kontrollutvalgene og styret legges nå kun ut på våre internettsider og 
utvalgsmedlemmene kan laste ned innkallingene derfra. Dette har medført en betydelig 
reduksjon av portoutgiftene i de siste par årene.  Brevpost benyttes fortsatt ved enkelte 
store dokumenter, uoff-saker og noen ganger ved innkalling av vara. Delt skriver og 
kopimaskin med kommunen og mindre kopiering har også redusert utgiftene.  
 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig 
av programmet. Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. Med ny medarbeider vil behovet 
for denne posten trolig øke, men fjorårets regnskap viste et betydelig mindreforbruk.  
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Ås kommune  
Vår ref.: 17/00164 
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Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 
000 for 2016. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.  
 
Budsjettet er som helhet snaut og det er lite å gå på innen den enkelte post.  
 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2018 har vi 
lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 17 til grunn.  
 
Forslaget til økonomiplan 2018 – 2021 baseres på en årlig prisvekst på 3%. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 2,6% sammenlignet 
med  2017.  

 
 
Ås, 01.06.2017 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  
1. Detaljert budsjett for 2018  

2. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  

3. Follorådets mal for forventningsbrev 2018 
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Saksnr: 2012/89    Arkivkode:  082 

GODTGJØRING FOLKEVALGTE 
REGLEMENT - 2016 

Vedtatt: Enebakk Kommunestyre 19.10.2015 – sak 58/15 

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

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

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

Det utbetales ikke møtegodtgjøring ved møtefravær.  

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

Str i fht 
stortings-
repr. pr. 
år 

Pr 1. mai 
2017 

FASTE GODTGJØRINGER – ledere m.v. 
1 ORDFØRER – månedlig utbetaling 

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

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

 100% 928.602 

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

15% 139.290 

3 MEDLEMMER I FORMANNSKAPET - månedlig utbetaling 2% 18.572 

4 GRUPPE II - UTVALGSLEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)
KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole 
HOS – Utvalg for helse og omsorg 
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling 
KMU – Utvalg for Klima og miljø 
PBL - Prosjekt og byggekomiteen   
KONTROLLUTVALGET 

7% 65.002 

5 GRUPPE III - UTVALGSLEDERE II – utbetales 2 ganger pr. år (i valgåret 75% til 
avgått og 25% til påtroppende leder) 

KLA – Klagenemnd  
ELD – Eldrerådet  
FUN – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2% 18.572 
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6 GRUPPELEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret) 
Gruppeledere for partier med representasjon i kommunestyret. 

1% 9.286 

MØTEGODTGJØRINGER – utbetales 2 ganger pr år, etter frammøte  
7 GRUPPE I – pr møte 

FSK – Formannskapet 
KST – Kommunestyret 

2 o/oo 1.857 

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

1o/oo 928 

9 GRUPPE III – pr møte 
KLA – Klagenemnda 
FUN - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
ELD - Eldrerådet 
SU – samarbeidsutvalgene (skole og barnehage) 
AD-HOC, ARB.UTVALG eller lignende opprettet av FSK/KST 

0,75o/oo 696 

10 STEMMESTYRENE/VALGMEDARBEIDERE – pr. vakt 
Leder 
Valgmedarbeider 

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

 
2,5o/oo 

1,5o/oo 

 
2.321 
1.393  

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

  

ANNET 
12 PENSJONSORDNING 

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

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

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

14 SKYSSGODTGJØRING 
Medlemmer av styrer, råd og utvalg utbetales skyssgodtgjørelse i hht Statens reiseregulativ og etter 
innsendt reiseregning. 
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15 AVISER 
Kommunestyrets medlemmer gis gratis abonnement på «Kommunal Rapport». 
Ordføreren får dekket abonnement på inntil 2 lokalaviser. 

16 OMSORGSANSVAR 
Medlemmer av styrer, råd, utvalg som har omsorgsansvar for barn, syke, funksjons-hemmede eller eldre 
får dekket spesifiserte utgifter til omsorgsvikar i f.m. møtevirksomhet. 

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

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

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

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

 Hvis det oppstår tvil, avgjøres dette av ordfører. 

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

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

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

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

ivaretok sitt verv.   
 Det ytes erstatning for tap i inntekt på kr 1.500,- pr. møtedag. 
 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales måneden etter at kravet framsettes. 

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

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

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

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

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

 Dersom formannskapets medlemmer og utvalgsledere møter i mindre enn 50% av 
avholdte møter i halvåret avkortes godtgjøringen forholdsmessig ved neste faste 
utbetaling. 
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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 21/17 Faglig Forum 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00233-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 

Vedlegg: 
FAGLIG FORUM 2017 program 

SAKSUTREDNING: 

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo holdes i år 26. oktober kl 18.00 til 20.30 i 
Kommunestyresalen i Ås.  

Styret i FIKS har vedtatt programmet. Hovedsaken blir en presentasjon av rapporten 
som KS har fått utarbeidet om det kommunale risikobildet.  

Vi får også en rapport om kontrollutvalgenes medvirkning til planleggingen av Nordre 
Follo kommune.  

Møtet er satt opp på kontrollutvalgenes møteplan for høsten og frammøtet pleier å 
være godt. 

Ås, 13. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17.pdf
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Sekretariat:  Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse                         Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse                    Rådhusplassen 29 

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

E-post  FIKS@as.kommune.no 

Internett:   www.follofiks.no 

 FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

18.00    Åpning 
 v/ Thorbjørn Nerland, styreleder i FIKS 

18.05    Ny kontrollsjef i FIKS presenterer seg 

18.15   Det kommunale risikobildet 
 v/ Gjertrud Strand Sanderød, rådgiver i KS 

19.00   Spørsmål og kommentarer 

19:30   Pause med enkel servering (kaffe/te, rundstykker,  frukt) 

20:00   Nordre Follo kommune – kontrollutvalgenes medvirkning til 
  planleggingen av den nye kommunen 
  v/ Lars Bilet, leder av kontrollutvalget i Ski 

20.30   Avslutning 

‘ 

Sted:  Ås kulturhus, kommunestyresalen 

Tid:   Torsdag 26. oktober 2017 kl. 1800 - 2030 

Hovedtema: Det kommunale risikobildet 
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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 22/17 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00238-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 20.09.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.05.2017

2) Rådmannens svar på utvalgets spørsmål om årsregnskapet 2016

3) Melding om politisk vedtak, Kommunestyrets sak OS 11/2017
«Sak fra klagenemnda og behandling i kontrollutvalget»

4) Melding om politisk vedtak, Kommunestyret sak PS 40/2017
«Søknad om fritak fra kontrollutvalget»

5) 1. tertialmelding Enebakk kommune 2017

6) Årshjulet

7) Aktivitetsplanen per september 2017

Muntlige orienteringer fra: 

1. Follo distriktsrevisjon: Status forvaltningsrevisjonsprosjektene 2017

2. FIKS: Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder

Ås, 12. september 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 10.05.2017 kl. 18:30 
Sted: Møterom 1 og 2 på Ignagard 
 Avsluttet kl. 20:00 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Geir Heine (SV) for Anne Marit Næss (Sp), Jon Bergskaug (Frp) for Mona Lauritsen 
(Frp) 
 
Forfall:  
Anne Marit Næss 
Mona Lauritsen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
Bujar Shala, økonomisjef (avtroppende) 
Stian Grimsrud, regnskapssjef 
Lars Kløvstad, økonomisjef  
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 12.05.2017 
 
 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./ 
Leder 

Øivind Gundersen/s./ 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

13/17 17/00116-6 Kommunens årsregnskap, årsrapport med 
årsberetning 2016 

3 

14/17 17/00144-1 Orienteringssaker 10. mai 2017 4 

Eventuelt 
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Enebakk KU-13/17 
Kommunens årsregnskap, årsrapport med årsberetning 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2016:  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes 
regnskap for 2016.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Enebakk kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
Bujar Shala presenterte hovedpunkter fra årsregnskap og årsberetning. 

Administrasjonens representanter svarte deretter på utvalgets spørsmål. 

Revisjonssjef Steinar Neby kommenterte revisjonsberetningen og svarte på spørsmål 

fra utvalget.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2016:  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes 
regnskap for 2016.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Enebakk kommune for 2016. 
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Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 
 
 
 
Enebakk KU-14/17 
Orienteringssaker 10. mai 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
   
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Sakene tas til orientering. 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 

Enebakk kommune 

Saksnr:  2011/152    Arkivkode:  032   

Emne Kontrollutvalgets behandling av årsberetning og regnskap 2016 - 

svar på spørsmål 

Til Kontrollutvalget 

 

Fra Rådmann Kjersti Øiseth 

Kopi til  

 

Dato  30.05.2017 

 

Under behandlingen av kommunens årsberetning og regnskap for 2016 ble det i møte 

10.05.17 stilt spørsmål i forhold til behandling av klagesaker på NAV. Under overskriften 

«Aktivitet» står det følgende: 

«I 2015 var det registrert 1220 saker. Totalt antall saker i 2016 var 1077. Av disse er 877 helt 

eller delvis innvilget, 189 er avslått og 45 er klagesaker. 32 av disse er administrativt omgjort 

mens 13 saker er oversendt Fylkesmannen for avgjørelse. Av sakene som er behandlet av 

Fylkesmannen er 12 stadfestet og en delvis endret». 

 

Spørsmålet som ble stilt i Kontrollutvalget relaterer seg til at det er 32 saker som er 

administrativt omgjort. 

I en del saker må NAV etterspørre ulik dokumentasjon fra søker før søknaden kan 

realitetsbehandles. I noen tilfeller blir slik dokumentasjon ikke innlevert til tross for gjentatte 

purringer. 

For noen tilfeller vil det riktige, ihht forvaltningsloven være å ikke realitetsbehandle 

søknaden, men i stedet sende et brev til søker hvor det opplyses at søknaden ikke kan 

realitetsbehandles grunnet manglende dokumentasjon. 

I en del saker har NAV kontoret imidlertid avslått slike søknader grunnet manglende 

dokumentasjon i stedet for å sende et brev hvor det opplyses at saken ikke vil bli behandlet før  

dokumentasjon foreligger.  

Når vedtaket da påklages og rett dokumentasjon sendes, blir vedtaket omgjort. På denne 

måten vil statistikken vise et høyt antall saker omgjort administrativt.  

Rådmannen har på bakgrunn av dette bedt NAV gå igjennom rutinene sine for å sikre at 

sakene blir underlagt riktig saksbehandling. 
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Melding om politisk vedtak – Kommunestyret  19.06.2017 

 

Fra protokollen:  

 

OS 11/17 Sak fra Klagenemda og behandling i Kontrollutvalget  

 

– unntatt offentlighet  
 

Saksprotokoll for Kommunestyret – 19.06.2017  
Kommunestyremøte ble lukket under behandling av denne saken.  
 
Behandling:  
Votering: Kontrollutvalgets innstilling  

 

VEDTAK: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets gjennomgang av kommunens retningslinjer og 

Klagenemndas behandling av startlån til orientering. 
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1 Rådmannens kommentar 
 
Første tertialrapport 2017 gir en oversikt over utviklingen i kommunen de siste fire månedene og gir 
en oversikt over forventet resultat ved utgangen av året.  

Avdelingene rapporterer i 1. tertial om stor aktivitet innenfor tjenesteområdene. Dette medfører store 
krav til prioritering av ressursene og god økonomistyring. De økonomiske prognosene ved årets slutt 
viser at kommunen samlet vil gå tilnærmet i balanse.  

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 1. tertial har helse- og omsorgsavdelingen styrket 
avdelingen med flere årsverk, og etablering av korttidsplasser ved Kopås er snart klar. 

Rådmannen har i 1. tertial hatt en gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon med fokus på 
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Denne rapporten viser at kommunen har et stort 
tjenestetilbud, hvor mange av tjenestene er lovpålagte. Selv om mange av tjenestene er lovpålagte er 
det ofte rom for skjønn i forhold til nivået på kvalitet. 

I kommunebarometeret ble Enebakk rangert som nr. 72 i landet justert for økonomiske forutsetninger 
(endelig rangering kommer 21. juni). Rådmannen er svært fornøyd med resultatene og at Enebakk er 
blant de 10 beste kommunene i Akershus. 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. 
Disse avdelingene rapporterer for første gang i denne rapporten.  

For å få fart i arbeidet med salg av kommunale eiendommer har kommunen blant annet inngått 
rammeavtale med to selskaper for å få bistand til å knytte kontakt med potensielle eiendomsutviklere. 
Det arbeides for å solgt regulerte boligområder, næringstomter samt andre type eiendommer i 
kommunen. Kommunen jobber også aktivt for å få på plass arealplanen for Flateby sentrum. 

Total langsiktig gjeld (ekskl. formidlingslån) utgjør per 1. 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. 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.  
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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. 164 uten justering for inntektsnivået. Justert 
for inntektsnivå er kommunen rangert som nr. 72 i landet.  Endelig rangering vil komme 21. juni 
2017.  

 
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 sosialtjeneste.   
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SYKEFRAVÆR 

Mål Måleindikator 0 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,2 % -0,1 % 91,3 %
 

Sykefraværet i kommunen er tilnærmet uendret sammenliknet med fjoråret. Ønsket målsetting er et 
nærvær på 92,5% 
  

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

 
 
ÅRSVERK  

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 574,41 568,73 

Antall årsverk har økt fra 31.12.2016 til 1. tertial. KOS har i perioden hatt en liten nedgang. 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 

Per 15. mai 2017 er det meldt totalt 182 avvik i 2017. Avviksrapporten for perioden viser at det er flest 
avvik som er meldt fra HOS. Avvikene som meldes fordeles se i hovedsak på tjeneste/bruker og HMS.  
I 2016 ble det meldt 503 avvik totalt. Av disse ble 500 lukket i 2016. 
 
3 Økonomi  

Skatteinntekter og inntektsutjevning 

Enebakk kommune har mottatt ca. 86 mill. kroner i skatteinntekter hittil i år. Totalt er dette ca. 3,8 
mill. kroner mer enn budsjettert. 

Siste prognose for skatteinngangen 2017 fra Kemneren i Follo var positiv. Denne prognosen ble 
utarbeidet før RNB 2017. I forhold til signalene i revidert nasjonalbudsjett, hvor blant annet 
vekstanslagene på skatteveksten på årsbasis er satt ned til 1,0 %, er det viktig å være forsiktige med 
anslagene i forhold til skatteveksten ut året. Nedgangen i revidert nasjonalbudsjett til 1,0 % utgjør ca. 
0,7 mrd. kroner på landsbasis.  

Enebakk har pr april en skatteinntekt pr innbygger som utgjør litt under 90 % av landsgjennomsnittet. 
Hittil i år har Enebakk mottatt inntektsutjevning på ca. 2 mill. kroner, noe som er litt mer 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.  
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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 er redusert med 360' hittil i år. På årsbasis vil rammeoverføringene 
reduseres med 900`.  

I RNB 2017 har det imidlertid kommet ytterligere forslag til endringer i rammeoverføringene i forhold 
til kommunens budsjett. Det er kun snakk om mindre endringer og disse presenteres i en egen sak som 
legges fram i formannskapet og kommunestyret 12. og 19. juni 2017.  

Momskompensasjonsordningen 

Momskompensasjonen mottatt på drift er tilnærmet lik budsjettet ved 1. tertial. Prognosen for årets 
slutt er at momskompensasjonen vil bli som budsjettert. 

Renteinntekter 

Kommunens plasseringer i First aktiv rente og Holberg likviditet har hatt høyere avkastning enn 
forventet hittil i år. Avkastningen har vært på 1,59 % siden 31.12.2016 og utgjør ca. 1,17 mill. kroner.  

Oppsummering 

Oppsummert viser prognosene for finansområdet en forventet merinntekt på ca. 3 mill. kroner. Det er 
i hovedsak knyttet til skatte og renteinntekter. Det er fremdeles knyttet stor utsikkerhet til prognosen. 

(Tall i hele tusen) Avvik hittil Årsbudsjett Prognose 
Finansområdet -5 489 -544 211 -547 211 
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4 Avdelingenes tertialrapporter 
 

Sentraladministrasjonen (SA) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   7 544   7 931   -386   22 074   22 074  
 Refusjoner   -426   -220   -206   -490   -490  
 Netto lønn    7 119   7 711   -592   21 584   21 584  
 Driftskostnader   6 410   6 234   176   17 692   17 692  

 Driftsinntekter   -326   -347   21   -1 170   -1 170  

 Avdelingen samlet:   13 203   13 598   -395   38 106   38 106  
 
Avvik hittil i år 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Sentraladministrasjonen samlet har et mindreforbruk på brutto lønn på ca. kr 386 000. Med høyere 
inntektsførte refusjoner har netto lønn et mindreforbruk på kr 592 000. Midler til styrkning av antall 
lærlinger er budsjettert på Sentraladministrasjonen, av dette blir også deler av lønn til lærlinger 
regnskapsført her. Budsjetteringen og utgiftsføring vil bli gjennomgått for eventuelt å sentralisere hele 
lærlingsbudsjettet.   

 Driftskostnader 

Sentraladministrasjonen samlet har et merforbruk på driftskostnader på kr 175 000 for 1. tertial. Dette 
relaterer seg i hovedsak til skadeforsikring og ulike avgifter og lisenser. 

 Driftsinntekter 

Akkumulerte driftsinntekter er i balanse. 

 

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

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

100 % 4,8 % 95,2 %
 

Det forventes at SAs budsjett vil balansere ved årets slutt. Det vil derfor ikke på nåværende tidspunkt 
iverksettes spesielle tiltak.  

Budsjettet vil imidlertid gjennomgås med hensyn til periodisering. Det vil også være en gjennomgang 
av budsjettering og utgiftsføring for utgifter knyttet til lærlinger. 
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MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 95,4 % 1,3 % 94,1 %  
 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 2,6 %  3,3 % 
16 dg. < i % 2 % 2,6 % 

 
Sentraladministrasjonen har et sykefravær pr 1. tertial på ca. 4,6 %. Dette er en nedgang fra i fjor. 
Avdelingen jobber aktivt med å forebygge og redusere fraværet. 
  
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 22,55 22,55 
Herav vakanser 0 0 

 
Antall årsverk er uendret fra i fjor.  
 
KVALITET/PRODUKSJON 

Kritiske suksessfaktorer Måleindikator
Diff. fra 16' 

tertial 2016

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

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

Ny Prosent 0 % Ny

1.tertial

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

I forhold til resultatene i 1. tertial er det ikke registrert brudd på finansreglementet. Kommunen har et 
godt samarbeid med gjeldsforvalterne (Bergen Capital Managment) og selskapet som forvalter 
plasseringene, First Fondene. 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
På økonomikontoret har aktivitet vært i forhold til plan. Det har imidlertid blitt tilsatt ny økonomisjef, 
Lars André Kløvstad, som startet i mai, etter at Bujar Shala sluttet i april.   
 
Personal og tjenester har utarbeidet og forelagt ALF Strategisk plan for informasjonsforvaltning. Alle 
enhetene innenfor Personal og tjenester (Personal, IFT og Servicetorget) har vært involvert og spilt inn 
til dette arbeidet. Personal og Tjenesters hovedmålsetting er å legge til rette for at tjenestene innenfor 
avdelingens ansvarsområde bidrar til at kommunen og dens ledere og medarbeidere når 
virksomhetens mål. Samtidig presiserer strategien nærmere hvilken funksjon Personal og tjenester 
skal ha i fremtiden som støttefunksjon, slik at det ytes gode tjenester til innbyggerne, enhetene 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. 
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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 elektronisk flyt av 
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 informasjonsflyten digitalisert for tilgjengelighet og 
gjenfinnbar i godkjente løsninger.  
 
Kommunen satte allerede i 2016 i gang arbeidet med Visma Expense (reiseregningsmodul). 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. 
 
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. For å oppnå mer samhandling og bedre kommunikasjon for enheten som 
helhet vil det ses på mulighetene for å kunne samlokalisere enhetene fysisk. 
 
Kommunen har inngått en avtale med Telenor om å utarbeide en overordnet digitaliseringsstrategi. 
Prosjektet hadde oppstart i april 2017 og er ferdig i september 2017.  Hensikten er å definere et 
tidsbestemt mål basert på hvor vi er i dag, hvor vi skal og hvordan vi kommer dit. 
Digitaliseringsstrategien skal gi kommunen et retningsbestemt verktøy med mål, tiltak og gevinster. 
Den skal også beskrive hvordan kommunen skal utnytte digitale løsninger for å lage gode og 
kostnadseffektive tjenester tilpasset innbyggernes, næringslivets og de ansattes krav og behov.  
 
11.september 2017 er det Stortings- og Sametingsvalg. SA er i full gang med å tilrettelegge for å 
gjennomføre dette. Organiseringer er omfattende i forhold til opplæring, tilrettelegging, bestilling og 
avtaler. Så langt er valgstyret på plass, valgadministrasjonen er satt og 1. del av valgopplæring er 
gjennomført. Valglokaler er definert og reservert, og nødvendig valgutstyr til disse er under kontroll. 
Nytt av året er elektronisk manntall som medfører digital tilrettelegging i valglokalene. 
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Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) 
 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  

 Brutto lønn  66 266 61 086 5 180 170 617 183 703 
 Refusjoner  -2 730 0 -2 730 0 -8 135 
 Netto lønn   63 535 61 086 2 450 170 617 175 568 
 Driftskostnader  37 320 36 358 962 92 866 93 145 

 Driftsinntekter -11 528 -6 828 -4 701 -23 715 -28 945 

Avdelingen samlet 89 327 90 616 -1 290 239 768 239 768 

Avvik hittil i år 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Avdelingen har et merforbruk i netto lønnskostnader på 2,4 mill. Regnskapet viser at ca 370 000 av 
merforbruket er knyttet mot assistenter for barn med spesielle behov i barnehagene og skal dekkes av 
overføring fra sentral post i avdelingen. I tillegg har skolene et merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner som 
en følge av midlertidig ansettelser knyttet til statlig satsing på økt lærertetthet. Denne kostnaden 
dekkes av merinntekter under driftsinntekter. Øvrig merutgift lønn tilskrives høyt korttidssykefravær. 
Kostnaden til korttidsvikarer vil måtte dekkes innenfor den enkelte enhetens driftsramme. 

 Driftskostnader  

Regnskap for driftsutgifter viser et merforbruk hittil i år på drøyt 950 000. Merforbruket skyldes i 
utbetaling av styrkningsmidler og tilskudd til meropptak av barn i de private barnehagene. Midlene 
finnes i avdelingens budsjett, men er periodisert inn i budsjettet på et noe senere tidspunkt (mai). 

 Driftsinntekter  

Avdelingen har ved 1.tertial en merinntekt på 4,7 mill. kroner. Merinntekten er knyttet til statlige 
refusjoner til dekning av økt lærertetthet 2017 (3,9 mill.), tilskudd til minoritetsspråklig i barnehagene 
(300 000), og et høyere tilskudd til undervisning i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige enn 
forventet ved budsjettering. 

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

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

100 % 0,4 % 99,6 %
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Prognose for netto lønnskostnader er oppdatert for kjente enkeltvedtak i skoler og barnehager, 
sykefravær, refusjonsinntekter og økte lønnskostnader knyttet til statlige satsinger innenfor 
avdelingens totale ansvarsområde. Prognosen ved 1.tertial tilsier da et merforbruk på nesten 5 mill. 
ved årets slutt. Kostnader knyttet til enkeltvedtak i barnehagene vil bli dekket av overføring fra 
sentralpost avsatt til formålet, og kostnadene til økt lærertetthet dekkes av økte driftsinntekter. Disse 
to faktorene utgjør ca. 4,5 mill.  av prognosen. Øvrig merforbruk vil være knyttet til korttidssykefravær 
og vil måtte dekkes av den enkelte enhets driftsbudsjetter.  
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 Driftskostnader  

Avdelingens prognose for driftsutgifter viser et merforbruk på ca. 300 000. Kostnadene vil være knyttet 
mot prosjekter i fritidsklubbene, tiltak i skolene vedtatt av barn og unges kommunestyre, og økte 
kostnader til skoleskyss. Kostnadene til prosjekter i fritidsklubbene og tiltak i skolene vedtatt av barn 
og unges kommunestyre dekkes av fondsinntekt. Kostnader til økt skoleskyss vil måtte dekkes av andre 
poster i KOS-administrasjonens driftsbudsjetter. 

 Driftsinntekter  

Foreløpige beregninger for driftsinntekter viser en merinntekt ved årets slutt på ca. 5,2 mill. Prognosen 
knyttes mot tidligere omtalte statlige overføringer. 

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

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,5 % 0,2 % 91,3 %
 

 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

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

 
Avdelingens totale sykefravær er på 8,5 %. Enebakk kommune har en målsetting om at det totale 
sykefraværet ikke skal overstige 7,5 %. Fra enhetene meldes det om at sykefraværet i hovedsak ikke 
er arbeidsplassrelatert, men skyldes utenforliggende grunner. Alle enheter jobber aktivt med 
sykefraværet gjennom dialogmøter og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. 
  
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 264,03 266,35 
Herav vakanser 12,12 - 

 
Antall årsverk er omtrent den samme som ved årsskifte. Vakansene er i hovedsak knyttet manglende 
kvalifiserte søkere til lærerstillinger høsten 2016. 
 

KVALITET/PRODUKSJON 
Det er ikke utarbeidet eget målekort for avdelingen som helhet. Målekortene til de enhetene som 
har tatt i bruk målstyring 1.1.17 er lagt inn i enhetenes rapporter. Disse målekortene er vedlagt 
saken. 

 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Alle planlagte aktiviteter er gjennomført innenfor rammen av lovverk og tilgjengelige ressurser.  
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 
ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn   60 804   58 522   2 282   165 614   173 614  
 Refusjoner   -2 756   -     -2 756   -     -7 500  
 Netto lønn    58 048   58 522   -474   165 614   166 114  
 Driftskostnader   21 200   21 374   -174   62 067   65 067  

 Driftsinntekter   -6 538   -6 768   230   -48 827   -51 127  

 Avdelingen samlet:   72 711   73 128   -418   178 854   180 054  
 

Avvik hittil i år 
 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Helse- og omsorgsavdelingen har ved utgangen av april måned et merforbruk ca. 2,2 mill. kroner på 
brutto lønn. Dette avviket skyldes overtidskostnader, ekstra innleie av personell og vikarer ved 
sykdom. Merforbruket er i hovedsak ved hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester. Ved 
hjemmetjenesten skyldes merforbruket blant annet økende behov for bemanning i helgene. 
Tilrettelagte tjenester har et merforbruk som blant annet skyldes økt behov for avlstaning.  

Avdelingen har totalt mottatt ca. 2,7 mill. kroner i sykelønns- og svangerskapsrefusjoner hittil i år. 
Dette skal dekke kostnader til vikarer inkl. sosiale utgifter, og avdelingen viser derfor samlet et 
mindreforbruk på 474’ på netto lønn 

 Driftskostnader  

Avvik hittil i år viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak tre 
store fakturaer som er periodisert i april, men ikke mottatt enda.  

Selv om avdelingen samlet har et mindreforbruk hittil i år er det noen enheter med merforbruk. NAV 
har et merforbruk som skyldes økning i stønader til økonomisk sosialhjelp, samt økte utgifter knyttet 
til kjøp av introduksjonstilbud ved Norasonde. Hjemmetjenesten har et avvik på driftskostnader som 
skyldes innleie fra vikarbyrå og høyere utgifter til bilparken enn antatt i perioden. Enebakk sykehjem 
har et merforbruk på grunn av overliggerdøgn ved Ahus.    

 
 Driftsinntekter  

Driftsinntektene hittil i år er tilnærmet som budsjettert. 
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Prognose ved årets slutt 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2016 2016

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

100,6 % -1,0 % 101,7 %
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto) 

Netto lønn forventes å være tilnærmet som budsjettert ved årets slutt når man hensyn tar mottatt 
sykelønnsrefusjoner.  

Enkelte enheter melder imidlertid 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 til blant annet 
overtidskostnader. 

- Enebakk sykehjem har økt behov for innleie og har en del merforbruk i forbindelse med 
overtidsarbeid. 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 en feilbudsjettering av sosial utgifter som medfører til et merforbruk ved årets slutt. 

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. kr 3 mill. kroner på driftskostnadene ved årets slutt. Dette er i 
hovedsak knyttet til økte utgifter til introduksjonstilbud for flyktninger, kjøp av sykehjemsplasser, 
overliggerdøgn på Ahus, innleid sykepleiefaglig personell i hjemmetjeneste, samt 
institusjonsplasseringer i barneverntjenesten. 

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.  

Ved NAV vil en restriktiv saksbehandling med økt fokus på oppfølging kunne redusere kostnadsnivået 
noe. Ved innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år er det et mål om å få til økt 
sysselsetting og dermed mindre bruk av sosiale stønader til denne gruppen. Prognosen er usikker i 
forhold til om dette vil lykkes allerede i 2017.  

Opprettelse av rulleringsplasser på Kopås vil etter hvert medføre at kjøp av plasser i sykehjem 
utenfor kommunen reduseres. 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. 2,3 mill. kroner ved årets slutt. Dette er i hovedsak knyttet til 
høyere refusjon på ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Det gjør oppmerksom på at tilskuddet 
til særlig ressurskrevende brukere utbetales i juni måned, og at dette ikke kan anses som sikker inntekt 
pr dd. Helsedirektoratet står fritt til å gjennomføre egne vurderinger og kontroller av kommunenes 
grunnlagsmateriale selv om disse er revisjonsgodkjent. Det forventes også, under forutsetning av at 
antall vedtatte bosettinger gjennomføres, noe høyere inntekter enn budsjettert knyttet til 
bosettingstilskudd. 
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MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Forklaring 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

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

 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

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

 
Det totale sykefraværet i HOS er pr. 1. tertial 10,1 %. I fjor var det totale sykefraværet for 2016 på 9,9 
%, noe som betyr en oppgang på 0,2 prosentpoeng. Enhetene jobber aktivt med å forebygge og 
redusere fraværet. 
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 218,26 209,76 
Herav vakanser 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 og som vil ha full effekt fra juni. 
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KVALITET/PRODUKSJON 

Kritiske suksessfaktorer Måleindikator
Diff. fra 16' 

tertial
Kvalitet/Produksjon

K-FP.1. Redusere svinn for å kutte kostnader
K-FP.1.1. Antall middagsporsjoner som kastes 
ukentlig

8 Porsjoner 0 %

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 

2 dag 0 %

K-FP.3.  Hjemmeboende som har behov for middag levert 
på døren skal få tilbudet så fort som mulig.

K-FP.3.1. Antall dager fra mottatt liste med 
bestilling til bruker mottar mat. 

1 dag 0 %

K-HBU 1. Forebygge sykdom K-HBU 1.1. Antall barn som er vaksineres Ny 0 %

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.

Ny 0 %

K-HBU 2.1.2. Alle familier med et nyfødt barn 
skal få tilbud om hjemmebesøk innen 10 dager 
fra utskriving fra barselavdelingen

Ny 0 %

Skolehelsetjenesten
K-HBU 2.1.3. Alle barn skal få tilbud om 
skolestartundersøkelse i løpet av det året de 
fyller seks år.

Ny 0 %

Psykologtilbud
K-HBU 2.1.4. Etter mottatt henvisning  samt 
oppnådd kontakt skal brukeren få tilbud om 
førstesamtale innen 2 uker Ny 0 %

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  frivillige, idrettslag og 
andre.                       

Ny 0 %

K-FR 2.2 Forebyggende fysioterapi tilbud barn og unge. 
Utvikle og gjennomføre forebyggende tiltak i samarbeide 
med helse barn -ung I tråd med planarbeid og 
prioriteringer

K.FR 2.2 Barn og unge Antall gjennomførte tiltak 
(undervisning og grupper) for hele 
aldersgrupper innenfor helsestasjon og 
skolehelsetjenesten pr skoleår

Ny 0 %

K-FR 2.3.1 Treningstilbud i gruppe for eldre for å 
opprettholde funksjon , forebygge redusert 
funksjon

Ny 0 %

K-FR 2.3.2 Forebyggende  hjemmebesøk til 
eldre over 75 år med dokumentasjon  av status 
og oppfølgende tiltak og tilrettelegging Ny 0 %

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter ressursene best 
mulig slik at direkte brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i hjemmetjenesten
Ny 0 %

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

Ny 0 %

K-SHJ3 Pasienter og beboere skal få tilpasset aktivitet i 
gjennom sykehjemmets aktivitetsplan

K-SHJ3 Aktiviteter tilbudt sykehjemsbeboerne i 
gjennom måneden Ny 0 %

K-SHJ4 Sørge for at sykehjemmet brukes så effektivt som 
mulig

K-SHJ4 Sykehjemmets belegg i % Ny 0 %

K-HBU 2. Drive helsefremmende og forebyggende arbeid 
rettet mot foreldre, barn og unge 0- 24 år

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 ønske

1.tertial
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Helse- og omsorgsavdelingene jobber med å implementere mål- og resultatstyring i avdelingen. HOS 
har primært jobbet med fokusområdet kvalitet og produksjon, og har i løpet av våren utarbeidet 
måleindikatorer innenfor dette området i nesten alle enhetene. Veien videre i prosessen vil være å 
gjøre målinger og sjekke resultatene opp mot ambisjonsnivåene. Ved neste tertialrapportering vil det 
rapporteres resultater og kommenterer i forhold til måloppnåelse.  

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Helse, barn og ungdom 

- Aktivitetene i enheten er i samsvar med forventet aktivitet ved budsjettering. Det er noe 
redusert aktivitet i skolehelsetjenesten på grunn av underbemanning knyttet til store 
rekrutteringsvansker av helsesøstre. 

Barneverntjenesten 
- Aktiviteten er foreløpig som planlagt 

Enhet for psykisk helsearbeid og rus 
- Fjoråret var et krevende år med stor turnover. Enheten ennå ikke besatt alle stillinger. Trykket 

på tjenesteutøvelse innen målgruppen er stort, og enheten har jobbet hardt for å opprettholde 
et forsvarlig tjenestenivå. 

 Enhet for Rehabilitering og friskliv 
- Enheten har høyt fokus på å få dekke brukernes behov, samt gi faglig- kvalitative gode tjenester 

til brukarene. Samtidig er det 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 
- 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 andre halvår 2017. 

- 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. Måltallet for ordningen er satt til 10 
deltakere for 2017. 

- Flyktninger: Flyktning tjenesten overføres KOS 1. juni 2017. Per 1 tertial er der bosatt 2 personer 
av totalt vedtatt 15.  

- Målrettet og planmessig arbeid med sosialhjelpsmottakere anses å gi resultater. Det gjøres 
restriktiv saksbehandling. 

- Prosjektstillingene fra Fylkesmannen som omhandler ungdom, boligsosialt arbeid og 
barnefattigdom er begge stillingene besatt. Aktiviteten er noe redusert på grunn av 
langtidssykemelding. Det vil jobbes for å sette inn vikar for denne.  

- Økt fokus på selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger for brukerne. Dette vil gi økt prioritet 
på oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet. 

Enhet for sykehjem 
- Enebakk sykehjem utnytter kapasiteten maksimalt. Det vil si at vi har mer 100% av sengene 

belagt til enhver tid. Det er i perioden benyttet 20 overliggerdøgn på Ahus og det er kjøpt 43 
liggedøgn utenfor kommunen. 

Hjemmetjenesten 
- 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 håndtere, men som det ikke 



22/17 Orienteringssaker  - 17/00238-1 Orienteringssaker  : 1. tertialmelding Enebakk 2017

_____________________________________________________________________________

16 
 1.terital 2017

er rom for. 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 som forventet ved budsjettering. Behovet for avlastning ser ut til å bli høyere enn 

i dag. 
Forpleiningen 
- Aktiviteten er normal nå, men det forventes en økning i dagsenterbrukere utover sommeren 

og høsten. Det vil resultere i noe merarbeid for enheten.  
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Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES) 
 
I budsjett 2017 ble det vedtatt å opprette selvkostområdene avløp, feiing og renovasjon som eget 
budsjett- og rapporteringsområde, så disse områdene inngår ikke i rapporten. Se egen rapport for 
disse områdene.  

ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  14 847 15 311 -464 42 111 42 111 
 Refusjoner  -690 - -690 0 -1 000 
 Netto lønn   14 158 15 311 -1 153 42 111 41 111 
 Driftskostnader  17 776 15 321 2 456 42 765 43 765 

 Driftsinntekter  -7 176 -7 693 517 -23 624 -23 624 
 Avdelingen samlet:  24 758 22 939 1 820 61 252 61 252 

 

Avvik hittil i år 
 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Avdeling for teknikk og samfunn har et mindreforbruk på netto lønn på ca. 1,15 mill. kroner. Hvorav 
ca. halvparten skyldes vakanser ved enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk (EKT) og 
halvparten skyldes sykefraværsrefusjon (øvrige enheter). Alle enhetene har netto mindreforbruk.  

 Driftskostnader 

Avvik hittil i år viser et merforbruk på ca. 2,46 mill. kroner.  

- 1,3 mill. kroner av merforbruket skyldes at faktura på driftstilskudd til Follo Brannvesen 
kom tidligere enn budsjettert.  

- Det er merforbruk på strøminnkjøp på 141’.  
- På bygningsdrift og -vedlikehold skyldes merforbruket (1,4 mill. kroner) høy aktivitet 

knyttet til oppgradering av utleieboliger, i tillegg til merforbruk på serviceavtaler og 
avgifter.   
 

- Det er mindreforbruk på stab (-82’), Natur, geodata og byggesak (NAB) (-163’), veidrift (-
142’) og renhold (-7’).  

 
 Driftsinntekter  

Hittil i år har avdelingen en mindreinntekt på 0,52 mill. kroner.  

- Det er mindreinntekt på EKT (550’); dette skyldes vakanse i stillinger der lønnskostnadene 
skal overføres til prosjektene via DvPro. Dette henger sammen med lavere lønnskostnader 
til disse stillingene.  

- NAB har mindreinntekt på 210’. Dette er satt sammen av:  
o Mindreinntekter på byggesak  
o Merinntekter på kart og oppmåling grunnet kvalitetssikringsarbeid for Statens 

Vegvesen. 
o Kostnader til digitaliseringsprosjektet er ikke overført til investeringsregnskapet 

ennå (dette skjer først ved slutten av året).  
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- Det er merinntekter på stab (-75’) og på utleie av kommunale boliger/lokaler        (-225’).  

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

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

100 % 0,4 % 99,6 %
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto)  

Ved årets slutt forventes balanse.  Det kan imidlertid  bli noe lavere lønnskostnader enn budsjettert, 
men det vil være høyere driftskostnader som følge av kjøp av tjenester for å kompensere for fravær i 
ordinær bemanning.  

 Driftskostnader  

Det forventes merkostnader ved strøminnkjøp: Gitt samme forbruk og pris som i 2016 blir det 
merforbruk på 700’. Det forventes imidlertid et redusert forbruk som følge av gjennomførte EPC-tiltak. 
TES vil følge utviklingen i strømforbruk nøye. Dersom kostnadene blir høyere enn budsjettert vil dette 
bli søkt kompensert ved redusert aktivitet på andre områder. 

 Driftsinntekter  

Det er forventet balanse ved årets slutt. 

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

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 91,6 % -0,6 % 92,2 %
 

 
Sykefravær på avdelingsnivå: 

Sykefravær 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 3,7 3,9 
16 dg. < i % 4,8 3,8 

Sykefraværet er relativt høyt denne perioden, og var det også i 2016. Til sammenligning var 
sykefraværet i 2015 på 4,9 % totalt og i 2014 på 5,1 % totalt. Dette er en lite ønsket utvikling gitt 
betydningen av høyt nærvær for tjenesteproduksjonen.  
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 62,57 70,07 

Herav vakanser 3,3 1,3 

Antall ansatte er endret kraftig 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 1/2stilling 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 etter vedtak. Økningen 
skyldes at vedtak om at flere som er berettiget til denne tjenesten.  
 
I tillegg til de faste stillingene er det følgende engasjementer:  

- Arealplanlegging 
- Boligforvaltning  
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- Digitalisering av eiendomsarkiv 
- Lærling innenfor bygningsdrift  

 
Per 1. tertial er i hovedsak på EKT det er vakanser; stillingen som prosjektleder (nyansettelse fra 12. 
juni), enhetsleder (stillingen er utlyst), samferdselsingeniør (stillingen er utlyst).  

KVALITET/PRODUKSJON 
Det er hovedsakelig årlig rapportering på avdelingens måleindikatorer, med følgende unntak:  

 
 
Forbrukt strøm per kvadratmeter på formålsbyggene: Gjennomsnittlig strømforbruk på 
formålsbyggene er redusert med 8,6 % til 61,4 kWh per kvadratmeter fra tilsvarende periode i 2016.  
 

 
 
For enkelte mål rapporteres gult. Det jobbes kontinuerlig med å unngå avvik på saksbehandlingstid 
men i enkelte tilfeller overholdes dessverre ikke fristen. Begrunnelsen for avvikene i 
saksbehandlingstid er mange. For flere av tilfellene er det ikke kun kommunen som kan lastes for lang 
saksbehandlingstid. Kommunen har hatt tilfeller der søknader via ByggSøk ikke kommer frem slik de 
skal (i ByggSøk står det at de er sendt) og der søknader ikke har blitt sendt direkte til postmottak i 
kommunen.  
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AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Renholdsenheten:  
Enheten jobber for å implementere kvalitetssystemet NS Insta 800, og det blir gått varslede 
kvaliteskontroller. Etter hvert vil disse kontrollene bli lagt ut på kvalitetslosen. 
 
Det er utført hovedrengjøring i to barnehager og den tredje blir tatt nå i mai. Enheten starter 
vinduspuss med lift fra juni. 
 
Renholdsenheten fortsetter arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, 
felles ansvar og felles mål. 
 
Driftsenheten: 
Det har vært stor aktivitet i Driftsenheten 1. tertial. Vi ferdigstiller i skrivende stund totalrehabilitering 
av 3 gjennomgangsboliger på Lotterud. Enheten ferdigstilte i slutten av januar arbeidet med de 
midlertidige kontorlokalene i de gamle modulbyggene ved Rådhuset. Her har det i sluttfasen vært 
utført tilpassinger etter ønske fra brukerne. Største arbeidet her var installasjon av balansert 
ventilasjon. Før påske ble planlagt oppussing av biblioteket påbegynt. Det innvendige sto ferdig til 
avtalt tid. Videre vil nå gesims rundt hele bygget bli byttet. På Kopås sykehjem har vi startet 
rehabilitering av en hel avdeling. Dette ferdigstilles 1. juni. Taket på svømmebassenget er tekket om, 
og det pågår noen utbedringer på selve skolebygget. 1. januar startet fase 3 av energisparekontrakten. 
Driftspersonellet arbeider aktivt med å nå målene vi har satt. Samtidig er vårt nye FDV-program tatt i 
bruk i full skala. Vedlikeholdsplaner, internkontroll og tilstandskartlegging samt oppdragshåndtering 
foregår nå fullt digitalt. Her pågår arbeidet med å få lagt inn all dokumentasjon. Utearealet rundt 
rådhuset ferdigstilles til 17. mai. Dette er bare noen av de oppgavene som Driftsenheten har løst så 
langt i 2017.  
 
Enhet for Eiendomsforvaltning og Kommunalteknikk 
Aktiviteten er lavere enn planlagt på grunn av vakanser i flere stillinger. Stillingen som prosjektleder er 
besatt med tiltredelse i juni. Enhetsleder sluttet i sin stilling 1. april og kommunalsjef fungerer nå i 
stillingen som enhetsleder.  
 
Det foretas aktivt søk etter kandidater til de vakante stillingene, men det er vanskelig å finne gode 
kandidater.  
 
Etter tilsetting av fagsjef eiendom høsten 2016 har det vært høy aktivitet innenfor 
eiendomsforvaltning. Flere leieavtaler er gjennomgått og revidert, og arbeid med salg/utvikling av 
aktuelle arealer er igangsatt. Utbyggingsområdet Kjensli er solgt i perioden.  
 
Det planlegges å revidere boligsosial handlingsplan og trafikksikkerhetsplan i 2017. Som følge av 
etablering av hybelhuset på Kopås og innkjøp av nye boliger har enheten fått flere kontraktsforhold å 
håndtere. Det er tett dialog med Flyktningetjenesten i aktuelle saker. Enheten samarbeider også med 
HOS-administrasjonen når det gjelder gjennomføring av de nye mekanismene for å få flere kommunale 
utleieboliger; leie-før-eie og tildelingsavtaler.  
 
Når det gjelder prosjektledelse er det tilsatt en ekstern konsulent for å ivareta de mest presserende 
oppgavene i påvente av nytilsettingen i juni. Det er også opprettet et engasjement for å ivareta 
oppgaver innenfor samferdsel.  
 
Videre jobber enhetene med å få til salg av eiendom. Dette arbeidet er tredelt: 
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a) Salg av regulerte boligområder 
Arbeidet består av to deler – BY 20/21 og Haukåsen.  
For BY 20/21 er det inngått rammeavtale med to selskaper for å få bistand til å knytte kontakt med 
potensielle eiendomsutviklere. Det er i tillegg utført et stykke arbeide i forhold til å vurdere alternativer 
med tanke på oppgradering av krysset mot Fylkesveien, utvidelse av Gaupeveien samt tilgang til 
kapasitet for avløp. Det arbeides med en fremdriftsplan for realisering. 
For Haukåsen er arbeidet med et kostnadsestimat for opparbeidelse av kommunal infrastruktur 
startet. 
 

b) Salg av regulerte næringstomter 
Arbeidet består av området Gran NY2 (Kukleivåsen). Det er det inngått rammeavtale med to selskaper 
for å få bistand til å knytte kontakt med potensielle eiendomsutviklere som kan være interessert i 
området. For å få salgbare tomter må det foretas vesentlige terrenginngrep både med oppfylling og 
fjerning av masser. Det vil være kostbart, og det jobbes derfor parallelt med å finne potensielle 
interessenter og med å finne mulige partnere for terrengjusteringen. 
 

c) Salg av andre eiendommer 
Dette arbeidet består i salg av alle andre eiendommer av forskjellig størrelse, form og 
reguleringsformål. Enebakk kommune har ikke mange eiendommer som kan realiseres, men det er 
noen. 
Den eksisterende boligmassen blir gjennomgått, og det legges opp til å selge mer enn to 
enheter/eiendommer i 2017.  
 
NAB-enheten 
Enheten holder en aktivitet omtrent som budsjettert med et underforbruk 83 283,-. Grunnet 
sykdomsfravær er saksbehandlingstiden noe lenger på byggesaker. Foreløpig holdes i hovedsak fristen 
innenfor lovpålagt, selv om det har vært enkelte unntak.  
 
Staben 
Aktiviteten innenfor arealplanlegging har vært noe lavere enn planlagt grunnet sykefravær og at 
stillingen som arbeider 50% med prosjekter og 50% med arealplanlegging har måttet arbeid betydelig 
mer med prosjekter. Som følge av dette og økte arealplanoppgaver med finansiering over 
investeringsbudsjettet er det opprettet et engasjement innenfor arealplanlegging på halvannet år. 
Tilsetting er foretatt med tiltredelse i mai.  
 
Aktiviteten innenfor stabsenhetens egne områder er også noe redusert siden 
kommunalsjef/enhetsleder også fungerer som enhetsleder på EKT; i påvente av tilsetting i stillingen. 
Arbeid med Folkehelseplanen er igangsatt. Reguleringsplanen for Ekornveien, Vågliveien og 
Svenskerudtoppen er lagt fram for sluttbehandling og Hansebråthagan skal legges ut til offentlig 
ettersyn.  
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Selvkostområdene  
avløp, feiing og renovasjon 
 
I budsjett 2017 ble det vedtatt å opprette selvkostområdene avløp, feiing og renovasjon som eget 
budsjett- og rapporteringsområde. Organisatorisk ligger disse tjenesteområdene under enhet for 
eiendomsforvaltning og kommunalteknikk (EKT) på avdeling for Teknikk og Samfunn.   
 

ØKONOMI 
(Tall i hele tusen)  RSK hittil Bud hittil  Avvik hittil Årsbudsjett  Prognose  
 Brutto lønn  2 042 2 232 -190 5 734   5 734 
 Refusjoner  0 0 0 0 0 
 Netto lønn   2 042 2 232 -190 5 734   5 734 
 Driftskostnader  6 500 6 675 -174 20 785  20 785 

 Driftsinntekter  -18 097 -18 128 31 -39 741  -39 741  
 Avdelingen samlet:  -9 555 -9 220 -334 -13 222  -13 222  

 

Avvik hittil i år 
 Lønn og sosiale utgifter (netto): Mindreforbruk pga 2 måneders vakanse i stillingen som 

avløpingeniør og 1 måneds vakanse i stillingen som enhetsleder.  
 Driftskostnader: I balanse; noe mindreforbruk på avløp.  
 Driftsinntekter: I balanse 

 

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

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

100 % -2 % 102,1 %
 

 Lønn og sosiale utgifter (netto): Balanse 
 Driftskostnader: Balanse 
 Driftsinntekter: Balanse 
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MEDARBEIDER 
Mål Måleindikator Mål tekst/forklaring 1.tertial Diff. fra 2016 2016
Motiverte 
medarbeidere

M1. Godt arbeidsmiljø M1.1. Nærvær 98,1 % -0,3 % 98,4 %
 

Sykefravær på avdelingsnivå: 
Sykefravær 1. tertial 31.12.2016 
<16 dg. i % 1,9 - 
16 dg. < i % 0 - 

 
Sykefraværet er svært lavt og godt innenfor kommunens målsetting.  
 
Personalstatus på avdelingsnivå: 

Antall årsverk 1. tertial 31.12.2016 
Antall årsverk 7 - 
Herav vakanser 0,25 - 

 
Det ble i 2016 overført en stillingshjemmel fra renholdsområdet. Denne sto vakant ved årsskiftet, men 
er nå besatt. Stillingsøkningen gjør det mulig med større satsing innen kvalitetssikring av grunnlaget 
for de kommunale gebyrene, overvannshåndtering og opprydning av avløp i spredt bebyggelse. Disse 
områdene har tidlig blitt meldt inn som områder som ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, samtidig som 
behovet er økende.  
 

KVALITET/PRODUKSJON 
Det er hovedsakelig årlig rapportering på avdelingens måleindikatorer; med unntak av antall 
henvendelser angående avvik på renovasjonstjenesten:  
 

 
 

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN 
Aktiviteten er lavere enn planlagt grunnet vakanse i stillingen som enhetsleder EKT. Det er gledelig å 
ha fått på plass en avdelingsingeniør innenfor gebyr, avløp og overvann. Tarje Nyberg ble ansatt i 
stillingen i mars. Etter opplæringsperioden vil det være mulig å intensivere arbeidet innenfor de 
aktuelle områdene.  
 
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.  
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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 gjennomgår en forvaltningsrevisjon i 2017. Enheten imøteser revisors 
konklusjoner og vil ta lærdom av disse.  
 
Det er en del aktivitet knyttet til å svare ut spørsmål fra politisk nivå. Dette ivaretas i tillegg til øvrige 
oppgaver.  
 
Kommunen har fått innvilget tilskudd på 100 000 til utarbeidelse av plan for oppgradering av avløp i 
spredt bebyggelse.  
 
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.  
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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:  
Rentebildet i 2017 har i stor grad vært preget av geopolitiske hendelser; spesielt med usikkerhet rundt 
BREXIT, ny president i USA og første runde av valget i Frankrike som fremste hendelser. Mot slutten av 
april er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til det nye rammeverket i Storbritannia, særlig på områder 
som handel og immigrasjon. USAs president Donald Trump gikk på et nytt nederlag med sin nye 
helsereform, og både aksje- og rentemarkedet stiller nå spørsmålstegn ved gjennomføringskraften bak 
de utallige kreative forslagene. Av spørsmålstegn som vil prege rente - og kredittmarkedet i 2017 kan 
det nevnes overgangen til konsumdrevet økonomi i Kina, potensielle renteøkninger fra FED, tap og 
restruktureringer i høyrente obligasjoner, nye forskrifter i det norske boligmarkedet og et vedvarende 
fall i oljeinvesteringer her hjemme. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst 
internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. I USA ventes det at renteøkningene 
fortsetter fremover, og rentemarkedet ser for seg 88 % sannsynlighet for en ny økning i løpet av 2017.  
Oljeprisen er halvert sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2011 til 2014, men er markert 
høyere enn bunnen i begynnelsen av 2016. Oppgangen i prisen siden bunnen knyttes blant annet til 
høy vekst i oljeetterspørselen og lavere produksjon i landene utenfor OPEC, samt vedtatt kutt i 
produksjonen fra OPEC i november 2016. Oljelagrene er likevel på høye nivåer, og det vil ta tid før 
lagrene kommer ned mot normale nivåer. Den svekkede lønnsomheten i sektoren har ført til en rekke 
tiltak for å redusere kostnadene, med en påfølgende redusert balansepris for planlagte prosjekter. En 
økning i oljeprisen fra dagens nivåer vil dermed kunne medføre høyere øking i tilbud enn tidligere 
anslått. Det er derfor mye som taler for at oljeprisen vil stabiliseres på dagens nivåer fremover.  
Norges Bank besluttet i mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Prognosen for 
styringsrenten ligger nær 1/2 prosent de nærmeste årene. Det er lite som tyder på at vendepunktet vi 
nå ser i norsk økonomi er starten på en ny langvarig opptur. 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. Ut fra Norges Bank sin 
pengepolitisk rapport i mars tolker vi det slik at det skal svært mye til før renten settes opp eller ned 
de kommende 2 årene.  
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På bakgrunn av at fastrentene har steget svært raskt, og at Norges Bank må øke styringsrenten 
vesentlig raskere enn indikert for at lange bindinger skal svare seg anbefales derfor nå låneprodukter 
med flytende rente. Låneprodukter med fast margin mot NIBOR foretrekkes, da kredittmarginer nå er 
på lave nivåer sammenlignet med gjennomsnittet de siste to årene. Når det gjelder kortere 
rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat. Både Nibormargin og kredittmargin er nå kommet 
kraftig ned sammenlignet med siste 6 måneder, kombinert med en uendret styringsrente det neste 
året er det lite som tilsier store besparelser ved å rullere korte 3 måneders sertifikater fremfor å binde 
renten i 12 måneder i området rundt 1,20 – 1,25 prosent 

Status Enebakk kommune 
Pr. 30. april 2017 er finansielle hovedtall som følger: 
 

Ledig likviditet og andre korts. midler  315 200 000 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 30.04.2017 
   Mill NOK   %   Mill NOK   %  

 Innskudd hos hovedbankforb.               117,3  100 %              240,8  100 % 
 Samlet driftslikviditet          117,3  100 %         240,8  100 % 
 Aksjer          

 First aktiv rente                  37,5  51 %                 38,5  52 % 
 Holberg likviditet                  35,8  49 %                 36,0  49 % 

 Selskapsobligasjonsfond          
 Haltdalen sparebank                      -    0 %                     -    0 % 

 Samlet overskuddslikviditet            73,3  100 %           74,4  100 % 
     

 Samlet likviditet          190,6            315,2    

Kommunen har pr 30.04.2017 ca. 240,8 mill. kroner i driftslikviditet og 74,4 mill. kroner i 
overskuddslikviditet. Overskuddslikviditetene er vurdert til å være lett omsettelig. Denne store 
økningen av driftslikviditet skyldes nytt låneopptak på ca. 130 mill. kroner. 

Totalt sett betyr dette at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 30.04.2017, 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 30.04.2017 

 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 noe høyere 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 30.04.2017 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). 

1,69 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 1,62 % 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 10,71 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 
5,1 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 2,6 
mill. kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 
30.04.2017. 
 

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.   241 2 %   4,8 
Pengemarked og obligasjonsfond   74 2 % 0,20 0,3 
Ledig likviditet   315     5,1 
Mulig tap vil utgjøre :   -2,6    

 

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 
30.04.2017, er at denne er lav.  
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6 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 vil gjøres en kartlegging av heltid og ufrivillig deltid. Det legges opp til et prosjekt for 

heltidskultur med grunnlag i Heltids-erklæringen som er inngått mellom partene, KS og 
arbeidstakerorganisasjonene. 

 
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. 
 
 Det er innhentet anbud og valgt ekstern leverandør med oppstart av arbeidet ultimo 1. tertial. 

Rammene til ny kommunikasjonsstrategi vil ferdigstilles ila 1. halvår 2017.  

Vedtak 15 c.  «Er du der for meg?» 
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. 
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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.  
 
 Arbeidet med dette vil startes opp i løpet av våren/sommeren 2017 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. 
 

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. Fagutvalgene vil behandle sakene i slutten av mai. 
 
I september vil det være et økonomisseminaret med formannskapet hvor utredningen videre vil 
behandles. 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. 
 
 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. 
 
 Arbeidet med sentrumsplan for Kirkebygda var godt påbegynt før dette vedtaket ble fattet. Det er 

utført analyser av flomsituasjonen og grunnforhold. Dette er avgjørende forutsetninger for videre 
utvikling av tettstedet. Videre arbeides det med et forslag om framtidig bruk av den gamle 
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brannstasjonen. 
Arbeidet med å planlegge lokaliteter for diverse funksjoner rundt Herredshuset vil bli innarbeidet 
i prosjektet. 
Det vil bli lagt fram en sak for den politiske styringsgruppen som skal opprettes og for videre 
politisk behandling i TEK m.h.t. hvordan man går videre i prosjektet. 
 
For arbeidet med sentrumsplan for Ytre vil det bli lagt fram en sak for den politiske styringsgruppen 
og for videre politisk behandling i TEK m.h.t. hva som skal legges inn i denne sentrumsplanen. 
Overordnede estetiske vurderinger (estetisk plan) kan gjøres som en del av dette arbeidet. 
 

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. 

 Utredning av dette tiltaket vil bli søkt gjennomført forut for rådmannens budsjettforslag for 2018.  
 

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. 
 
 Utarbeidelse av reguleringsplaner for strekninger uten gang-/sykkelvei langs fylkesveiene krever 

bevilgning av investeringsmidler. Administrasjonen har ikke kapasitet innenfor den faste 
bemanningen av arealplanleggere til å utarbeide reguleringsplaner i egen regi. Rådmannen vil 
fremme forslag om bevilgninger til utarbeidelse av reguleringsplaner for gang-/sykkelveier i 
budsjettet for 2018. 

 
Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune har hatt en tilskuddsordning til utarbeidelse av 
reguleringsplaner for gang-/sykkelveier langs fylkesveiene. Det er imidlertid ennå ikke utlyst noen 
midler til dette i år. Det vil bli søkt om midler hvis/når det utlyses. 
 
Det vi imidlertid har søkt om, og fått trafikksikkerhetsmidler i år, kr 350.000 til 
Trafikksikkerhetsplan og kr 1.000.000 til bygging av G/S-veg på Gran. Prioritering, både av 
utarbeidelse av reguleringsplaner for gang-/sykkelveier i årene framover, og av kommunale midler 
til bygging av slike og til andre trafikksikkerhetstiltak vil bli prioritert i Trafikksikkerhetsplanen. 
 
Vegvesenet forutsetter at det sendes inn en statusrapport innen 15. juni og en senest innen 1. 
september.  
Den kommunale Trafikksikkerhetsplanen dekkes med 50 % av kostnadene, og G/S-veg Gran dekkes 
med 20 % av kostnadene, og forutsetningene for å få utbetalt tilskuddene er at prosjektene er 
gjennomført før 15. november i inneværende år. 
 
I mars ble det holdt et møte med Akershus fylkeskommune og Statens Vegvesen hvor vi 
presenterte kommunens innspill til arbeidet med den fylkeskommunale Handlingsplanen for 
samferdsel 2018-21. Kommunens innspill ble gjort på bakgrunn av den kommunale 
Trafikksikkerhetsplanen som gjelder i dag. Vi fikk ingen konkret tilbakemelding på våre innspill på 
møtet. Tilbakemeldingen vil først foreligge når fylkesrådmannens forslag til Handlingsplanen for 
samferdsel 2018-21 foreligger høsten 2017. Det vi særlig vektla i møtet var at fylkeskommunen nå 
må oppfylle de løftene som sentrale fylkespolitikere ga om bygging av gang-/sykkelvei fra Stranden 
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skole til Skøyenveien ved at andre halvdel av denne nå legges inn i planens handlingsprogram. 
Svaret på dette fra samferdselsdirektøren i fylket var at det er fylkespolitikerne som må sørge for 
å oppfylle politiske løfter, og at politikerne i Enebakk derfor må ta opp dette med 
samferdselspolitikerne i fylket. Det vil bli skrevet et møtereferat. TEK vil få dette som referatsak. 

 

Vedtak 17. Valgfrihet SFO 
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 
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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: 
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. 

 
Det pågår utarbeidelse av ny sak.  
 
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 vil 
derfor bli foreslått reversert på bakgrunn av at innkjøp av gravemaskin ikke ble innvilget.  
 
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. 

 Arbeidet med å utvikle en serviceerklæring vil påbegynnes til våren. Det tas sikte på ferdigstillelse 
i løpet av året.  

Vedtak 21. Bygg-estetisk veileder 
Bygg-estetisk veileder - Rådmannen bes utarbeide en bygg-estetisk veileder til bruk i Enebakk kommune 

 Arbeidet med å utvikle en bygg-estetisk veileder vil bli innarbeidet som en del av arbeidet med en 
sentrumsplan for Ytre Enebakk.  

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 
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(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. 

 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». Så langt er 
Handlingsprogram 2017-2020, årsberetning 2015, årsregnskapet 2015 og 2. tertialrapport 2016 
lagt i mappen. Styringsdokumenter som kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, 
Planstrategien, Klima- og miljøplanen m.m. vil også legges i mappen. 

 

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. 
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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 er planlagt fremmet for FSK 12.juni og KST 19.juni. 
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7 Investeringsoversikt 
I oversikten nedenfor er mange av kommunens prosjekter kommentert. 
 

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017 

BEV tom. 
2017 

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak 

111101 1125 - Trådløst 
nettverk skoler 

1 070 013 1 155 900 -85 887 Hoveddelen av jobben er gjort. Det gjenstår kun 
noe supplerende arbeid i enkelte lokaler for å få 
100% dekning. Blir gjort i løpet av 1. halvdel 2017 

111201 1125 - Lydutstyr i 
herredsstyresalen 

132 422 200 000 -67 578 Her har det blitt forsinkelser i fremdriften, men 
dette skal være på plass innen utgangen av juni. 

111202 1125 - System for 
elektroniske 
sakspapirer 

748 910 750 000 -1 090 Ferdig. Kan avsluttes. 

111301 1125 - Ny programvare 658 219 904 600 -246 381 Utvidelser av moduler i bl.a. Visma Enterprise og 
ny hjemmeside og intranett. 

111401 1125 - Feide (AD-HRM-
integrasjon) 

0 225 000 -225 000 Her er jeg usikker på hva som ligger bak. Posten 
står inntil videre. 

111402 1125 - Utskriftsløsning 
sikker print 

116 246 230 000 -113 754 Gjenstår å få ryddet litt i tidligere inngåtte 
utkjøpsavtaler. Dette vil bli gjennomført sommer 
2017 

112 1125-Oppgradering 
infrastruktur 

4 176 500 4 176 500 0 Ferdig. Avsluttes. 

1701 1120-Utleieboliger 12 578 000 39 051 801 -26 473 801 Vågliveien 43: TES har bistått HOS med en 
avklaring på realistiske størrelser på prosjektet 
innenfor eiendommens rammer. HOS har deretter 
fremmet saken politisk hvoretter den ble sendt i 
retur. Saken er nå overført TES, men HOS skal 
foreta enkelte interne avklaringer før videre 
arbeider igangsettes.  

1702 1123-Oppgradering 
arkivet 

151 688 500 013 -348 326 Knytter seg til digitalisering av kommunens 
sentralarkiv. Midlene har i all hovedsak vært 
knyttet til istandsetting og oppgradering av lokaler 
for bortsetting av papirarkiver (hyller, reoler og 
sikring). Fremtidige midler knyttes til 
oppgradering av ePhorte, eventuell overgang fra 
ePhorte til Elements, og eventuell etablering av 
elektronisk depot. Samt eventuelt behov for 
ekstra rom til papirarkiv, dvs investering til 
kompaktreoler. 

2102 2220 - Forsterket 
skoletilbud nærskoler 

499 662 2 000 000 -1 500 338 Ingen pågående prosjekter nå.  

211204 2130 - Flytting av 
hjulmakerverksted 

202 281 1 104 000 -901 719 Dette prosjektet er satt på vent. Det er noe uklart 
når dette prosjektet vil komme igang. 

211602 2130 - Nærmiljøtiltak 
(kun budsjett) 

16 892 1 500 000 -1 483 108 Usikkert når disse prosjektene vil bli realisert. Vi er 
blant annet avhengig av spillemiddelbehandling i 
fylkeskommunen og arbeidskapasitet hos teknisk. 

211701 2161 - Inventar og 
utstyr til Kultursalen 

0 1 100 000 -1 100 000 Det forventes at prosjektet blir realisert i løpet av 
høsten 2017. 

211702 2110 - Meråpent 
bibliotek 

0 650 000 -650 000 Det forventes at prosjektet realiseres i løpet av 
høsten 2017 
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

221402 2232 - Tomt Enebakk 
US 

6 001 996 6 000 000 1 996 Sluttført 

221404 2240 - Utebod Flateby 
og Kirkebygda bhg. 

0 150 000 -150 000 Dette arbeidet er ikke påbegynt enda. Videre 
fremdrift må avventes til juni-juli 2017. 

221501 2243 - Påkostning 
kjøkken Flateby bhg. 

185 712 200 000 -14 288 Prosjektet er ferdigstilt. Kan lukkes. 

221502 2242 - Påkostning 
kjøkken Kirkebygden 
bhg. 

181 966 200 000 -18 034 Prosjektet er ferdigstilt. Kan lukkes. 

221505 2243 - 
Utelekeapparater 
Flateby bhg. 

13 450 30 000 -16 550 Sluttført 

221507 2232 - Solavskjerming 
Enebakk ungdomsskole 

319 200 319 200 0 Sluttført 

221508 2241 - Solavskjerming 
Ytre Enebakk bhg. 

73 414 60 000 13 414 Sluttført 

221512 2220 - IKT-utstyr KOS-
avd. 

5 008 577 5 009 000 -423 Sluttført 

221601 2220 - Follo barne- og 
ungdomsskole 

0 6 967 125 -6 967 125 Dette er et prosjekt kommunen ikke styrer. 
Utgiften forventes i løpet av 2017 
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

225 2221 - Ny skole Ytre 
Enebakk 

78 604 327 270 232 
063 

-191 627 
736 

Framdrift 
Bygging av ny skole i Ytre Enebakk ble vedtatt i 
Enebakk kommunestyre i september 2016 med en 
budsjettramme på 356.222.000 kr. Etablering av 
provisoriske skolelokaler ble påbegynt i juni 2016 
og riving av eksisterende skole ble utført på 
slutten av 2016. Per 30.4.2017 er byggetomten 
utgravd og fundamentering  pågår. Arbeidene har 
ligget noe etter opprinnelig fremdriftsplan, men 
det planlegges fortsatt med ferdigstillelse og 
ibruktagning til skolestart i 2018. 
 
Økonomi 
Vedtatt budsjettramme på 356,2 mill kr. Prognose 
per 30.4.2017 er 355,7 mill. kr med reserver for 
uforutsette kostnader. Økonomiske tillegg og 
uforutsette kostnader i prosjektet er innenfor det 
som er forventet.  
Påløpt totalt i prosjektet er 78,4 mill kr, bevilgede 
midler tom 2017 er 270,2 mill, gjenstående midler 
for 2017 er 191,8 mill. En periodisering av 
kostnader basert på entreprenørens 
betalingsplaner viser et gjenstående behov for 
midler i 2017 på 151 mill kr. 
 
Endringer 
Det er ingen vesentlige tilleggskostnader og 
endringer utover det som kan forventes eller som 
går utover avsatte reserver i prosjektet.  
På midlertidig skole er det kun mindre 
tilleggskostnader. På ny skole er det 
fasadekledning endret fra Royalimpregnert 
trepanel til malmfuru. Det er også kommet 
tilleggskrav på endret fundamentering for mini 
flerbrukshall. Kravet er avvist, men er fortsatt 
uavklart.  

2702 2221-
Utvidelse/rehabiliterin
g YES 

8 201 017 8 225 863 -24 846 Dette er et eldre prosjekt som det har stått igjen 
restmidler på. Restmidlene ble i 2016, på 
bakgrunn av vedtak i PBK, brukt til 
utbedringsarbeid på det røde bygget på Bjerkely 
for å klargjøre dette for bruk til midlertidig skole. 
Prosjektet kan avsluttes.  

2901 2232-EU Rehab 
idrettsbygg 

57 995 752 58 379 000 -383 248 Det planlegges befaring med entreprenør før 
sommeren.  

300301 Nytt legesenter 104 500 304 500 -200 000 Nytt legesenter tas med i planleggingen i arbeidet 
med ny sentrumsplan Kirkebygda.  

301102 3010 - Familiens Hus - 
ombygging 

17 817 496 18 999 958 -1 182 462   

301104 3041-Forprosjekt 
boliger rus/psykiatri 

233 920 1 000 000 -766 080 Det er for prosjektet satt en prosjektgruppe, samt 
en fremdriftsplan for arbeidet med milepæler. 
Planen er at en rapport skal presenteres vinteren 
2017/2018. Det er pr. nå ikke kjøpt inn ekstern 
bistand.  
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

301503 3063 - Ombygging 
kontorer Ignagard 

205 207 250 000 -44 793 Prosjektet er avsluttet. 

301504 3063 - Sprinkling av 
Ignagard 

93 137 500 000 -406 863 Husbanken har gitt tilsagn til tilskudd til prosjektet 
på 1,6 mill. Dette utgjør ca 55 % av 
prosjektkostnaden. Norconsult er kontrahert til 
prosjekteringen.  

301601 3001 - Hjertestartere 0 500 000 -500 000 Hjertestartere til de viktigste byggene er under 
innkjøp.  

301701 3062 - 6 
rulleringsplasser Kopås 

0 695 000 -695 000 Prosjektet er startet. Planlagt ferdigstilt juni 17. 

4001 4200-Reguleringsplan 
Gran N5 

1 165 178 1 250 022 -84 844 Status: Kostnader for bekkeomlegging, bygging av 
g/s-vei og kryss fv155/NY5 øst er gjort. Interne 
avklaringer gjøres i løpet av mai for videre 
fremdrift. 

401401 4000 - Digitalisering av 
arkiver TES 

0 1 800 000 -1 800 000 I samarbeid med interne fellestjenester gikk 
teknisk over til fullelektronisk saksbehandling 
f.o.m. 01.01.15. Digitaliseringsarbeidet er 
samkjørt med denne overgangen for å sikre at 
fremtid arkiv og digitalisert arkiv harmonerer. Det 
er scannet anslagsvis 20 - 25 % av arkivene. 
Arbeidet er tidkrevende og slik det ser ut nå kan 
det være at prosjektet blir noe forsinket fordi det 
vurderes å digitalisere hyttearkivet i tillegg til det 
materiale som ligger i mappene. Utgiftene føres 
først når regnskapet gjøres opp ved årsslutt. 

401501 4000 - Flateby: 
Planlegging av 
trafikkløsninger langs 
FV 120 

99 994 100 000 -6 Prosjektet er fullført og kan avsluttes.  

401502 4000 - Sentralt 
grøntområde - Flateby 
sentrum 

316 896 200 000 116 896 Resultatet av prosjektet innarbeides i 
sentrumsplanen for Flateby 

401601 4000 - Reg.plan 
lekeplass Ødegårdslia 

29 555 400 000 -370 445 REG459 Vågliveien 45, 43A og B og REG460 
Lekeplass Ekornveien er to mindre 
reguleringsplaner i Vågliveien. Disse planene 
hører sammen, ettersom lekeplassen er blitt tatt 
ut av REG459, men er blitt erstattet av REG460.  
 
Planene er vedtatt. 

401602 4000 - Helhetlig plan 
Tangenelva 

263 351 300 000 -36 649 I forbindelse med planen så har det blitt etablert 
en fokusgruppe. Denne gruppen har vært med på 
befaring langs elva, og i etterkant ble det 
arrangert planverksted.  
 
En hjemmeside for Tangenelva har blitt opprettet.  
En student har i forbindelse med masteroppgaven 
laget en kultur-app langs Tangenelva.  
Naturmiljø-rapport av BioFokus er bestilt, og 
forventes å være ferdig rundt september 2017. 
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

401603 4000 - Sentrumsplan 
Kirkebygda 

162 008 1 000 000 -837 992 Det er utarbeidet et oppstartsnotat, som vil bli 
lagt fram for styringsgruppa og TEK, om hvordan 
arbeidet med sentrumsplanen vil bli organisert, 
hva som er utført og resterende arbeid. Det er 
gjennomført flomberegninger for Børterelva og en 
geoteknisk vurdering av eiendommen gnr. 115 
bnr. 62 (med den gamle brannstasjonen i 
Ekebergdalen). Det er også innhentet tilbud på 
grunnundersøkelser av kommunens eiendom 
rundt rådhuset og Ignagard. I dette området har 
man begynt å se på behov for bygninger til 
offentlige formål. Det er også påbegynt en 
reguleringsplan for eiendommen gnr. 115 bnr. 62. 
Det er varslet oppstart av reguleringsarbeidet og 
plandokumentene er under utarbeidelse. 

401604 4000 - Endring i 
reguleringsplan for 
Sletta 

0 200 000 -200 000 Ikke igangsatt 

401605 4000 - Sluttarbeid 
reg.plan Flateby 
Sentrum 

24 337 250 000 -225 663 Prosjektet er under fullførelse iht fremlagt 
fremdriftsplan.  

401606 4000 - Bygging av G/S-
vei i Gran N2 

0 1 000 000 -1 000 000 Det arbeides med å få prosjektet ferdigstilt i 2017.  

401701 4000 - Sentrumsplan 
Ytre Enebakk 

0 1 000 000 -1 000 000 Prosjektet planlegges igangsatt høsten 2017.  

403 4100-
Trafikksikkerhetstiltak 

4 885 706 7 101 117 -2 215 411 Det arbeides med gjennomføring av de tiltakene 
kommunen fikk tilskudd til i 2017: revidering av 
delplan for trafikksikkerhet og g/s vei Gran N2.  

411101 4110-Oljeavskiller og 
minirenseanlegg 

716 624 716 624 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.  

411102 
oa 

4100- Tiltak hovedplan 
vei (13/569) 

19 407 977 44 135 416 -24 727 439 Det gjenstår å ferdigstille asfaltering av siste del av 
Brevigveien (frem til badeplassen). 
Kostnadsanslag og detaljprosjektering avventes. 
På Sulerudveien arbeides det med løsninger for 
bedret overvannshåndtering i krysset 
Sulerudveien/fv 120 (her er det årlig store 
kostnader til flomforebygging), samt utbedring av 
strekning lenger sør som har vanskelige 
grunnforhold (høy vannstand). Omlegging av 
veien er en mulig løsning. Det vurderes asfaltering 
av Skåkaveien, mens det for Hammerenveien og 
Vengsveien vurderes dypstabilisering.  

451608 4510 - Klokkerudåsen 
vei/gangvei (HP vei) 

760 495 760 495 0 Armert asfalt er lagt på deler av veien. Planlagt 
videre arbeid er under prosjektering.  

411207 
oa.  

4110 - 
Sentralrenseanlegg og 
overføringsledninger 

151 760 
926 

139286 625 12 474 301 Arbeidet med forberedelse til rettsak knyttet til 
sentralrenseanlegget pågår.  

411307 4110 - Off. avløpsnett 
Østbyveien 

13 326 338 6 200 000 7 126 338 Det gjenstår mindre arbeider før prosjektet kan 
ferdigstilles. Sluttregnskap kommer til behandling 
til høsten.  
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

411308 4110 - Utvidelse 
Flateby renseanlegg 

3 387 161 28 870 299 -25 483 138 Detaljprosjektering og beskrivelse for utvidelse av 
Flateby Renseanlegg nærmer seg ferdigstillelse.  

411407 4110 - Oppgradering 
pumpestasjoner 

1 539 757 2 524 187 -984 430 Omfang av oppgraderingsbehov for 6 
pumpestasjoner er under utredning. Foreslåtte 
tiltak igangsettes.  

411303 4110 - Fornying 
ledningsnett 

22 434 352 26 378 084 -3 943 732 Det planlegges oppgradering av pumpestasjoner.  

411506 4110 - Nye 
avløpsanlegg for å 
ivareta utbygging 

1 090 861 1 946 669 -855 808 Det er gjennomført et prosjekt som vil bidra til å 
ivareta bortføring av avløpsvann fra planlagte 
utbyggingsområder i Ytre Enebakk. Fakturering 
gjenstår.  

411408 4110 - Utløpsledning 
Flateby RA 

2 397 944 2 397 944 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.  

6402 4110-Tiltak hovedplan 
avløp 

92 375 92 424 -49 Prosjektnummeret er ikke lenger i bruk.  

411503 4110 - Mølla - Shell 3 094 478 3 094 478 0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.  
4806 4110- Håndtering av 

fremmedvann 
4 927 649 4 927 649 0 Prosjektnummeret er ikke lenger i bruk.  

411302 4100 - Gang-/sykkelvei 
Krona-Holt 

1 903 624 3 000 000 -1 096 376 Opparbeidelse av gang-/sykkelvei ligger inne i 
Fylkeskommunens plan for 2018. 

411304 4110 - Krona-Barbøl 1 850 593 1 830 994 19 599 Prosjektet er ferdigstilt.  
411415 4100 - Stabilisering av 

skråning ved 
Øyerenveien 

6 324 116 10 500 000 -4 175 884 Gjeldende tilbud for å ferdigstille skråningen og 
veien er høyere enn gjenstående bevilgede 
midler. Det vil bli fremmet forslag om økt 
bevilgning.  

411404 4100 - Dam m/gangro 
Tangenelva 
(Steinkistedammen) 

4 146 740 4 240 000 -93 260 Prosjektet er ferdigstilt.  

411504 4100 - 
Bjerklundsbakken 
gang-/sykkelvei 

758 844 7 900 000 -7 141 156 Status: Prosjektering for byggeplan er i gang. 
Bakkeveien ut mot fv120 stenges grunnet for høy 
stigning, det sees derfor på utbedring av 
Hagenveien for å gi boligområdet en avkjørsel iht. 
veinormen.  
Fremdriftsplan: Arbeid med grunnervervsavtaler 
starter i sommer/høst. Byggeplan forventes være 
ferdig i løpet av juni. 

411505 4110 - Overvannstiltak - 
avløpsrelatert 

43 602 1 500 000 -1 456 398 Det planlegges et overvannstiltak ved 
Rennabekken/Småttabekken for å avhjelpe 
overvannssituasjonen her. Tiltaket er 
kostnadsberegnet til ca 1,7 millioner.  

411601 4100 - Klimatilpasning - 
plan for 
overvannshåndtering 

1 228 183 1 125 802 102 381 Tiltakene videreføres i prosjekt 411701.  

411602 4100 - Småttabekken, 
overvannstiltak 

406 211 250 000 156 211 Tiltaket er gjennomført.  

411603 4100 - Dam ved Vestby 
bru 

0 500 000 -500 000 Ikke igangsatt.  

411605 4100 - Gang-/sykkelvei 
Pikengbekken 

495 397 1 500 000 -1 004 603 Prosjektet står i bero i påvente av tilsetting av 
prosjektleder vei/samferdsel 
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 1.terital 2017

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

411613 4100 - Gangsti Bjerkely 732 813 1 760 000 -1 027 187 Gangstien ble anlagt i 2016. Det er behov for noen 
forbedringsarbeider.  

411614 4100 - Breddeutvidelse 
Kjensliveien 

3 635 622 3 060 956 574 666 Det gjenstår kun mindre arbeider før prosjektet er 
ferdigstilt.  

411701 4100 - Overvannstiltak 730 424 1 374 198 -643 774 Rådgivning overvannstiltak Haugvassdraget 
411702 4100 - Forprosjekt kryss 

Sulerudveien 
0 200 000 -200 000 Midlene er ikke tilstrekkelige til å foreta en 

forprosjektering; pristilbudet som er gitt er på 500 
000 for arbeidet.  

421101 4200-Reguleringsplan 
Haukås 

983 443 1 100 000 -116 557 Reguleringsplanen er ferdigstilt. Mindre endring 
gjenstår.  

421201 4200 - Grunnlagskart 
Ortofoto Follo 

168 098 768 000 -599 902 I 2016 ble det gjennomført skråfotografering av 
Enebakk. Fotograferingen pågikk helt til 
september slik at dataene ble ikke mottatt i 2016. 
Fotograferingen er gjennomført for hele 
kommunen. Dataene skal presenteres i en 
innsynsløsning i løpet av 2017. I 2017 
gjennomføres ordinær flyfotografering for deler 
av kommunen. Flygingen gjennomføres på 
forsommeren (mai-juni) for å få best mulig 
grunnlag til oppdatering av markslag. 

421302 4523 - Salg av Kjensli 
boligområde 

120 124 0 120 124 Kjensli boligområde er solgt.  

421701 4200 - Kartforbedring 0 400 000 -400 000 Vinteren 2017 ble det utført kvalitetssikring av 
flere områder langs fylkesveiene. Det er og laget 
temakart som forekomster av marin leire og 
høydemodeller. Arbeidet med nytt turkart er også 
påbegynt. I tillegg er det gjort forberedelser til en 
gjennomgang av hyttearkivet. Videre 
kvalitetsheving settes på vent da midlertidig 
ansatt fikk ny jobb. 
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

431201 4300 - Brannstasjon 
Ytre Enebakk 

33 741 078 45 500 000 -11 758 922 Framdrift:  
Det ble gjennomført delovertakelse av Nye 
Enebakk Brannstasjon 20.01.2017. Midlertidig 
brukstillatelse for stasjonen ble gitt 19.01.2017. 
HAB Construction AS er kontraktspart og har 
utført generalentreprisen.  
 
Det pågår komplettering av utomhusarbeider som 
asfaltering, kantstein, arrondering, beplantning, 
flaggstang, skilt med mer. Dette fullføres mai 
2017. Follo brannvesen IKS har tatt stasjonen i 
bruk og endelig åpning og tilhørende markering vil 
finne sted i begynnelsen av juni når utearealer er 
ferdigstilt 
 
Økonomiske forhold:  
Det er fremmet en sak om tilleggsbevilgning til 
prosjektet. Tilleggsbevilgning ble gitt av KST 
18.04.2016. P.t. følger prosjektet bevilget 
budsjett. Det arbeides med utkast til sluttoppgjør. 
 
Endringer i prosjektet: 
Entreprenøren har sendt 27 tekniske avklaringer 
og 33 endringsanmodninger. Videre er det utstedt 
15 endringsordre og det er registret 4 
avviksmeldinger. Alle meldinger er 
besvart/behandlet fortløpende. Mange av 
entreprenørens krav er avvist av oppdragsgiver, 
men entreprenøren opprettholder kravene. Hvis 
entreprenør får medhold i alle sine krav kan dette 
påvirke økonomien i prosjektet. Det er avdekket 
noe mangler for NS3420 poster i beskrivelse, men 
det er også poster som ikke kommer til 
anvendelse. 

441203 4411 - Parkeringsplass 
Haukås 

2 711 401 310 -398 599 Ikke påbegynt. Må gjøres samtidig med bygging av 
vei og infrastruktur inn i regulert område. 
Framdrift i bygging/salg vil styre anleggelsen av 
utfartsparkering her. 

441302 4411 - Haugdammen 798 897 7 200 000 -6 401 103 Status: Anbudskonkurranse for ny prosjektering 
starter i vår. Vurdering av mulighet for rense- og 
badedam. 

441401 4411 - Gangbro Igna 635 461 633 901 1 560 Bygget 2016. Stier fullføres i 2017 
441402 4411 - Opparbeidelse 

av tilleggsareal 
Vikstranda 

123 246 150 000 -26 754 De siste arbeidene med inngjerding ble utført 
våren 2016. 

441601 4410 - Digitalisering 0 250 000 -250 000 Digitalisering av landbruksarkivet er foreløpig satt 
på vent. 

441701 4411 - Toaletter 
badeplasser 

0 200 000 -200 000 Tilbudsinnhenting i 2017 

441702 4140 - Ny traktor 
kommuneskogen 

0 255 000 -255 000 Kjøpt MF 6170 fra Eikmaskin etter tilbudsrunde. 
 
Solgt gammel Valmet 655 som innbyttemaskin. 
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

451205 4520 - Oppgradering 
fasader kommunale 
bygg 

1 490 254 1 500 000 -9 746 Prosjektet er ferdig. Kan lukkes. 

451301 4520 - EPC - 
Energibesparende tiltak 
- kommunale anlegg 

45 590 870 49 288 113 -3 697 243 Prosjektets tiltak er ferdigstilt. Pågår nå prosess ift 
tvist om reklamerte arbeider. Sluttoppgjør vil bli 
ferdigstilt etter pågående tvist er løst. Dette er 
forventet ila 2017. 

451303 4520 - Uteareal rådhus 1 478 029 1 437 335 40 694 Uteområdet på rådhus har ingen aktivitet i første 
del av 2017. det gjenstår noe skilting i løpett av 
sommersesongen 2017. 

451402 4520 - Nytt gulv i 
Flatebyhallen 

412 589 500 000 -87 411 Prosjektet er ferdigstilt. Kan avsluttes. 

451408 4523 - Ekebergveien 48 19 313 0 19 313 Prosjektet avsluttes og kostnadene overføres til 
sentrumsplan Kirkebygda.  

451409 4523 - Oterveien 5 9 813 0 9 813 Det er i gang arbeide med å avklare eiendommens 
grenser mot naboer, samt vurdere mindre 
grensejusteringer. Det må utarbeides en 
reguleringsplan for tomten om den skal ha flere 
boenheter. 

451410 4523 - Næringstomt 
NY2 Enebakk 

63 367 0 63 367 Salgsarbeidet er noe utfordrende ved at det er 
store høydeforskjeller mellom reelt terreng og 
regulert terreng.  

451412 4520 - 
Radonforebyggende 
tiltak 

117 188 117 188 0 Prosjektet er innrapportert som ferdigstilt 
tidligere. Kan avsluttes. 

451501 4523 - Planlagt salg av 
Solli 

832 820 0 832 820 Eiendommen er solgt og prosjektet kan avsluttes.  

451502 4520 - Familiens Hus 
påkostning 

54 542 1 000 000 -945 458 Utført.  

451504 4510 - Asfaltering P-
arealer 

2 042 115 3 485 654 -1 443 539 Planlagte arbeider på p-plasser ved legesenter er 
utført og ferdigstilt per 12.5.2017 
 
Planlegging av arbeid på øvrig p-arealer er i gang 
og forventes gjennomført i løpet av 2017. 

451505 4520 - Kjøp av andel - 
Heier veistasjon 

0 250 000 -250 000 Prosjektet er satt i bero.  

451506 4510 - Brøyteplog 250 000 250 000 0 Prosjektet er avsluttet i 2016 
451508 4510 - Gressklipper 

Heier 
227 037 400 000 -172 963 Ny gressklipper er under planlagt innkjøp første 

halvår 2017. 
451509 4520 - Kopås boliger 2 311 230 2 311 230 0 Prosjektet er ferdigstilt. Kan avsluttes. 
451601 4510 - Ny lastebil 2 672 102 2 700 000 -27 898 Prosjektet er ferdigstilt i 2016 og kan avsluttes.  
451602 4521 - Renholdsmaskin 

Flatebyhallen 
130 000 130 000 0 Maskinen er kjøpt inn og prosjektet kan avsluttes.  

451603 4520 - Radonmåling 
utleieleiligheter 

0 150 000 -150 000 Det gjenstår å få kartlagt noen få boenheter hvor 
vi ikke har lykkes å komme inn. Forventet 
ferdigstilt våren 2018. 

451604 4510 - Dieseltank 240 000 240 000 0 Prosjektet er avsluttet i 2016 
451605 4520 - Beredskapstiltak 695 309 1 250 000 -554 691 De tyngste investeringene er her gjennomført. Er i 

dialog med beredsskapsansvarlig ift bruk av 
restmidler. Ferdigstilles desember 2017. 
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Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

451606 4520 - Etablere ny 
boenhet forprosjekt 

0 100 000 -100 000 Prosjektet er ikke igangsatt.  

451610 4520 - Nylendeveien 12 
(budsjett 455) 

1 495 866 1 408 777 87 089 Driftsenhetens arbeider her er ferdigstilt. 

451611 4520 - Kronaveien 10 
(budsjett 455) 

692 226 619 539 72 687 Oppgradering av bolig er sluttført. Kan avsluttes. 

451612 4520 - Kronaveien 4 
(budsjett 455) 

709 778 655 152 54 626 Oppgradering av bolig er sluttført. Kan avsluttes. 

451613 4520 - Universell 
tilpasning Solgården 
(budsjett 455) 

138 000 138 000 0 Investering/utbedring av HC-rampe er utført. Kan 
lukkes. 

451614 4520 - Nytt tak 
midtbygget gml. 
Kirkebygden skole 

537 798 537 798 0 Prosjektet er sluttført. Kan lukkes. 

451615 4520 - Digital 
satelittmottaker 
(budsjett 455) 

178 322 178 322 -1 Investering utført. Kan avsluttes. 

451701 4523 - 93/133 - 
Rustadtun (Ekornveien 
52) 

283 741 262 872 20 869   

451702 4520 - Oppgradering 
elektrisk anlegg 
Kirkebygden bhg. 

0 150 000 -150 000 Ikke påbegynt. Forventet ferdigstilt innen 
utgangen av 2017. 

451703 4520 - Skolekjøkken 
EUS 

0 1 000 000 -1 000 000 Prosjektet er startet. Fysiske arbeider blir 
gjennomført i skolens sommerferieperiode. 

451704 4510 - Oppgradering 
veilysanlegg 

0 2 000 000 -2 000 000 Planlagte oppgraderinger er under prosjektering. 

451705 4520 - Rehabilitering 
Doktorbolig 
(Solgården) 

0 400 000 -400 000 Prosjektet er planlagt startet i juni 2017. 

451706 4520 - Nytt 
ventilasjonsanlegg 

31 250 600 000 -568 750 Prosjektet er påbegynt og forventes ferdigstilt 
våren 2017. 

451707 4510 - Stubbveien 0 700 000 -700 000 Oppgradering av stubbveien er unnder 
planlegging, arbeid forventes utført første halvår 
2017 

451709 4520 - Ny driftsbil 0 200 000 -200 000 Innkjøp vil bli gjennomført juni 2017. 
451710 4520 - Rehabilitering 

bad og kjøkken 
eldreboliger 

0 800 000 -800 000 Prosjektet er påbegynt. Ferdigstilles høsten 2017. 

451711 4520 - Julebelysning 0 200 000 -200 000 Aktuelle innkjøp er utført. Venter faktura på dette 
nå. Dette utgjør stolpeoppheng og flagg. 

451713 4523 - Forprosjekt 
Haukås utbygging 

0 300 000 -300 000 Kvalitetssikring av kostnadsoverslaget pågår.  

451714 4520 - Kartlegging 
drensanslegg bygg 

0 150 000 -150 000 Ikke startet. Forventet oppstart august 17. 

455 4520- Utbedringer og 
oppgraderinger - kun 
budsjett 

3 940 175 8 410 457 -4 470 282 Kun budsjettpost. Det opprettes konkrete 
enkeltprosjekter for kostnadene.  



22/17 Orienteringssaker  - 17/00238-1 Orienteringssaker  : 1. tertialmelding Enebakk 2017

_____________________________________________________________________________

47 
 1.terital 2017

Prosjekt Prosjektnavn RSK tom. 
30/4 2017

BEV tom. 
2017

Rest tom 
30.04 2017 Kommentar/tiltak

4807 4100-Oppgradering 
Tangenveien 

1 766 189 8 900 000 -7 133 811 Status: Alle grunnervervsavtaler er inngåtte, det 
foreligger kun en usignert avtale men alle 
forhandlinger er ferdige.      
 
Anbudskonkurranse for bygging er i gang og 
forventes være avsluttet 18. mai. Kontrakt skrives 
med valgt entreprenør i begynnelsen av juni.  
 
Framdriftsplan: Anleggsarbeidet starter når 
entreprenør kan begynne. Anleggsperiode er 
beregnet til 1 år. 
 
Økonomiske forhold: Grunnervervserstatning for 
en eiendom er ikke utbetalt. Oppdatert 
kostnadsoverslag utarbeides og forventes være 
ferdig i løpet av noen dager. 

4901 4523- Reguleringsplan 
Gran NY2 

1 171 220 1 119 993 51 227 Reguleringsplan er vedtatt, utbyggingsavtale 
gjenstår.  

502 4520- Brannsikkerhet 13 461 830 14 597 041 -1 135 211 Arbeider som vil bli belastet her i 2017 er 
lovpålagte utbedringer som skal gjennomføres 
våren og sommeren 2017. 

6300 3001- Nye boliger PU, 
prosjektering 

3 558 550 33 310 395 -29 751 845 Det er for prosjektet foretatt en henvendelse til 
Husbanken. Husbankens godkjenning av 
prosjektet er avgjørende for prosjektets 
totalramme da deres tilskudd vil være på totalt 
sett ca. 40 % av prosjektets totalkostnad. 
Det er i 2017 pålløpt prosjektkostnader på ca kr 
150.000,-.   

6401 4100- 
Trafikksikkerhetstiltak , 
Hauglia 

15 515 664 13 544 322 1 971 342 Prosjektet er ferdigstilt. Avventer sluttregnskap.  

6403 4411- Delplan 
Friluftsliv,nærmiljø, 
idrett 

380 403 1 653 895 -1 273 492 Det arbeides med et engasjement for å foreta 
skrivearbeidet knyttet til revidering av planen. Når 
det gjelder tiltaksgjennomføring er stiene i 
Ekebergdalen tilnærmet fullført, men det gjenstår 
opparbeidelsen av P-plasser.  
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Mjær ungdomsskole  
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m
ed

ar
be

id
er

e 

Deltakere på videreutdanning  GS
I, 

ko
m

pe
ta

ns
e-

ka
rt

le
gg

in
g 

Sy
ke

fr
av

æ
rs

-
ov

er
sik

te
r 

1  X  2 

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t 
kv

al
ite

t 

Go
d 

øk
on

om
i-

st
yr

in
g 

Forbruk nettoramme (angitt i %) 

Vi
sm

a 
 

 

100,1  X  101,6 
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 1.terital 2017

Flateby barnehage 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Resultatmål Målt 

med 
Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Svarprosent brukerundersøkelsen 63% 75%  
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

4,7 5,0  

Prosentandel som er fornøyd med sitt 
barns sosiale utvikling 

5,3 5,5  

    
    
    
    

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
   Br

uk
er

un
de

rs
øk

el
se

n 
be

sv
ar

t m
ed

 
va

lg
  

 5
 e

lle
r 6

 

   

Antall SU- møter per år 2 2  
Antall foreldremøter per år 3 3  
Antall foreldresamtaler per barn 2 2  
Antall barnesamtaler per barn, per år    
Antall måltider med frukt og grønt per 
dag 

2 2  

    

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

        

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)  
 

   

Andel ansatte med godkjent 
utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

75% 100%  

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1-2 2  

    

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sjo

n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m

pe
te

nt
e 

og
 m

ot
iv

er
te

 
m

ed
ar

be
id

er
e 

 Sy
ke

fr
av

æ
rs

ov
er

sik
te

r  

   

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Go
d 

øk
on

om
ist

yr
in

g Forbruk nettoramme (angitt i %) 
 
 
 
 
 
 
 Vi

sm
a 

 
Re

gn
sk

ap
s-

ra
pp

or
t 
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 1.terital 2017

Kirkebygda Barnehage 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Resultatmål Målt 

med 
Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Svarprosent brukerundersøkelsen 88% 90%  
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5.3 5.4  

Prosentandel som er fornøyd med sitt 
barns sosiale utvikling 

5.3 5.4  

    
    
    
    

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
   Br

uk
er

un
de

rs
øk

el
se

n 
be

sv
ar

t m
ed

 
va

lg
  

 5
 e

lle
r 6

 

   

Antall SU- møter per år 2 2  
Antall foreldremøter per år 3 3  
Antall foreldresamtaler per barn 2 2  
Antall barnesamtaler per barn, per år 0 1  
Antall måltider med frukt og grønt per 
dag 

2 2  

    

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

        

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)  
 

Kort:6.5% 
Lang:4.2% 

6% 
4% 

 

Andel ansatte med godkjent 
utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

83% 100%  

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1 1  

    

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sjo

n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m

pe
te

nt
e 

og
 m

ot
iv

er
te

 
m

ed
ar

be
id

er
e 

 Sy
ke

fr
av

æ
rs

ov
er

sik
te

r  

   

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Go
d 

øk
on

om
ist

yr
in

g Forbruk nettoramme (angitt i %) 
 
 
 
 
 
 
 Vi

sm
a 

 
Re

gn
sk

ap
s-

ra
pp

or
t 
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 1.terital 2017

Ytre Enebakk barnehage 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Resultatmål Målt 

med 
Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

Svarprosent brukerundersøkelsen 79 % 98 %  
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5,4 5,6  

Prosentandel som er fornøyd med sitt 
barns sosiale utvikling 

5,2 5,5  

    
    
    
    

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
   Br

uk
er

un
de

rs
øk

el
se

n 
be

sv
ar

t m
ed

 
va

lg
  

 5
 e

lle
r 6

 

   

Antall SU- møter per år 3 3  
Antall foreldremøter per år 4 4  
Antall foreldresamtaler per barn 2-4 2-4  
Antall barnesamtaler per barn, per år    
Antall måltider med frukt og grønt per 
dag 

2 2  

    

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

        

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)  
 

   

Andel ansatte med godkjent 
utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

80 % 100%  

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1-2 1-2  

    

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sjo

n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m

pe
te

nt
e 

og
 m

ot
iv

er
te

 
m

ed
ar

be
id

er
e 

 Sy
ke

fr
av

æ
rs

ov
er

sik
te

r  

   

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Go
d 

øk
on

om
ist

yr
in

g Forbruk nettoramme (angitt i %) 
 
 
 
 
 
 
 Vi

sm
a 

 
Re

gn
sk
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s-

ra
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 1.terital 2017

Hauglia skole 

 

 

 

 

 

Fokusområder Over-
ordnet 
mål 

Ambisjonsnivå 
resultatmål 20.. 

Resultatmål Målt med 

Re
su

lta
t 2

0.
. 

O
pt

im
al

t 

Ak
se

pt
ab

el
t 

N
eg

at
iv

t 

Re
su

lta
t 2

0.
. 

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er 
best) 

     

Andelen elever som føler seg mobbet 
(oppgis i %)  

     

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)      
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)      
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er 
best) 

     

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best)      
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er 
best) 

     

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  Mestring (skala 1 -5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

7.
 tr

in
n 

     

Elever under kritisk grense lesing 1. 
trinn (%) 

7,4 4 10 15  

Elever under kritisk grense regning 1. 
trinn (%) 

33,3 15 20 35  

Elever under kritisk grense lesing 2. 
trinn (%) 

17,8 9 20 25  

Elever under kritisk grense regning 2. 
trinn (%) 

19,61 10 20 30  

Elever under kritisk grense lesing 3. 
trinn (%) 

21 10 20 30  

Elever under kritisk grense regning 3. 
trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

 1
.-3

. t
rin

n 

25 12 25 30  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i lesing 5. trinn (%) 

28,3 0 10 30  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. trinn (%) 

24,5 50 30 20  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i regning 5. trinn (%) 

30,2 0 15 30  

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ø
kt

 læ
rin

gs
ut

by
tt

e 
fo

r e
le

ve
ne

  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r 5

. 
tr

in
n 

 

20,8 50 25 20  

Sykefravær 
 

9,1 0 6 9  

Andel timer gjennomført av lærere med 
godkjent kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

54,5 100 70 50  

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sj

on
 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m

pe
te

nt
e 

og
 

m
ot

iv
er

te
 

m
ed

ar
be

id
er

e 

Deltakere på videreutdanning  
 GS

I, 
ko

m
pe

ta
ns

e-
ka

rt
le

gg
in

g 
Sy

ke
fr

av
æ

rs
-

ov
er

sik
te

r  

3 2 1 0  

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t 
kv

al
ite

t 

Go
d 

øk
on

om
i-

st
yr

in
g 

Forbruk nettoramme (angitt i %) 

Vi
sm

a 
 

 

98,8     
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 1.terital 2017

Kirkebygden skole   

 

  

Fokusområder Over-
ordnet 
mål 

Ambisjonsnivå 
resultatmål 20.. 

Resultatmål Målt 
med 

Re
su

lta
t 

h2
01

5/
v 

+h
20

16
 

O
pt

im
al

t 

*A
ks

ep
ta

be
lt 

N
eg

at
iv

t 

Re
su

lta
t 2

0.
. 

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er 
best) 

1,2 1 1,2   

Andelen elever som føler seg mobbet 
(oppgis i %)  

1,2% 0% 1,2%   

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best) 4,4 5  4,4   
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best) 4,3 5 4,3   
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,2 5 4,1   

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best) 4,3 5 4,4   
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,3 5 3,9   

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  Mestring (skala 1 -5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

 
7.

 tr
in

n 
hø

st
 2

01
6 

(K
ild

e:
 S

ko
le

po
rt

en
 1

2.
02

.1
7)

 
4,2 5 4.1   

Elever under kritisk grense lesing 1. 
trinn (%)  

20,36% 0% 18,7 
% 

  

Elever under kritisk grense regning 1. 
trinn (%) 

18,52% 0% 22,78 
% 

  

Elever under kritisk grense lesing 2. 
trinn (%) 

25% 0% 17,56 
% 

  

Elever under kritisk grense regning 2. 
trinn (%) 

21,21% 0% 21,77 
% 

  

Elever under kritisk grense lesing 3. 
trinn (%) 

31,58% 0% 17,38 
% 

  

Elever under kritisk grense regning 3. 
trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

  
1.

-3
. t

rin
n 

Vå
r 2

01
6 

(K
ild

e:
 V

ok
al

 1
2.

02
.2

01
7)

 

42,11% 0% 19,32
% 

  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i lesing 5. trinn (%) 

0% 0% 25,4 
% 

  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. trinn (%) 

52% 100
% 

24,2 
% 

  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i regning 5. trinn (%) 

3,7% 0% 23%   

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ø
kt

 læ
rin

gs
ut

by
tt

e 
fo

r e
le

ve
ne

  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r  

5.
 T

rin
n 

hø
st

 2
01

6 
(K

ild
e:

 V
ok

al
 

12
.0

2.
20

17
) 

 

62,96% 100
% 

25%   

Sykefravær 
Per 02.02.2017 
 

2,2% 0% 2%   

Andel timer gjennomført av lærere med 
godkjent kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

80,2% 100
% 

90%   

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sj

on
 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m

pe
te

nt
e 

og
 

m
ot

iv
er

te
 

m
ed

ar
be

id
er

e 

Deltakere på videreutdanning  
 GS

I, 
ko

m
pe

ta
ns

e-
ka

rt
le

gg
in

g 
Sy

ke
fr

av
æ

rs
-

ov
er

sik
te

r  

2 5 4   

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t 
kv

al
ite

t 

Go
d 

øk
on

om
i-

st
yr

in
g 

Forbruk nettoramme (angitt i %) 

Vi
sm

a 
 

 

104% 
(-4%) 

100    
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 1.terital 2017

Stranden skole 

 

  

Fokusområder Over-
ordnet 
mål 

Ambisjonsnivå 
resultatmål 2017 

Resultatmål Målt med 

Re
su

lta
t 2

01
6 

O
pt

im
al

t 

Ak
se

pt
ab

el
t 

N
eg

at
iv

t 

Re
su

lta
t 2

01
7 

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er 
best) 

1,4 0 1 2  

Andelen elever som føler seg mobbet 
(oppgis i %)  

7,6% 0 4 8  

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best) 4,6 5 4,6 4,5  
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best) 4,7 5 4,8 4,5  
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,4 5 4,5 4,3  

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best) 4,7 5 4,7 4,6  
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,4 5 4,5 4,4  

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  Mestring (skala 1 -5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

7.
 tr

in
n 

4,3 5 4,3 4,2  

Elever under kritisk grense lesing 1. 
trinn (%) 

-     

Elever under kritisk grense regning 1. 
trinn (%) 

-     

Elever under kritisk grense lesing 2. 
trinn (%) 

-     

Elever under kritisk grense regning 2. 
trinn (%) 

-     

Elever under kritisk grense lesing 3. 
trinn (%) 

-     

Elever under kritisk grense regning 3. 
trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

 1
.-3

. t
rin

n 

-     

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i lesing 5. trinn (%) 

28,3 0 10 30  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. trinn (%) 

24,5 50 30 20  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i regning 5. trinn (%) 

30,2 0 15 30  

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ø
kt

 læ
rin

gs
ut

by
tt

e 
fo

r e
le

ve
ne

  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r 5

. 
tr

in
n 

 

20,8 50 25 20  

Sykefravær 
 

3,1 0 3 4  

Andel timer gjennomført av lærere med 
godkjent kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

71 100 80 70  

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sj

on
 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m

pe
te

nt
e 

og
 

m
ot

iv
er

te
 

m
ed

ar
be

id
er

e 

Deltakere på videreutdanning  
 GS

I, 
ko

m
pe

ta
ns

e-
ka

rt
le

gg
in

g 
Sy

ke
fr

av
æ

rs
-

ov
er

sik
te

r  

1 3 2 0  

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t 
kv

al
ite

t 

Go
d 

øk
on

om
i-

st
yr

in
g 

Forbruk nettoramme (angitt i %) 

Vi
sm

a 
 

 

99,8 100    
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 1.terital 2017

Ytre Enebakk skole 

 

Fokusområder Over-
ordnet 
mål 

Ambisjonsnivå 
resultatmål 2017 

Resultatmål Målt med 

Re
su

lta
t 2

01
6 

O
pt

im
al

t 

Ak
se

pt
ab

el
t 

N
eg

at
iv

t 

Re
su

lta
t 2

0.
. 

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,9 5 4,8 4,7  

Andelen elever som føler seg mobbet 
(oppgis i %)  

x 0 0,1 0,2  

Trivsel (skala 1 -5, 5 er best) 4,4 5 4,3 4,0  
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best) 4,4 5 4,5 4,0  
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,2 5 4,4 4,0  

Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best) 4,5 5 4,6 4,3  
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,1 5 4,3 4,0  

O
pp

le
vd

 k
va

lit
et

 
  Mestring (skala 1 -5, 5 er best) El

ev
un

de
rs

øk
el

se
n 

7.
 tr

in
n 

4,2 5 4,2 4,0  

Elever under kritisk grense lesing 1. 
trinn (%) 

19 0 10 15  

Elever under kritisk grense regning 1. 
trinn (%) 

9,5 0 10 15  

Elever under kritisk grense lesing 2. 
trinn (%) 

25 0 10 15  

Elever under kritisk grense regning 2. 
trinn (%) 

40 0 10 20  

Elever under kritisk grense lesing 3. 
trinn (%) 

23 0 10 20  

Elever under kritisk grense regning 3. 
trinn (%) Ka

rt
le

gg
in

gs
pr

øv
er

 1
.-3

. t
rin

n 

28 0 10 20  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i lesing 5. trinn (%) 

16 0 15 20  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. trinn (%) 

23 0 25 15  

Andel elever på laveste nivå, nasjonale 
prøver i regning 5. trinn (%) 

23 0 15 20  

Kv
al

ite
t/

 p
ro

du
ks

jo
n 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ø
kt

 læ
rin

gs
ut

by
tt

e 
fo

r e
le

ve
ne

  

Andel elever på høyeste nivå, nasjonale 
prøver regning 5. trinn (%) N

as
jo

na
le

 p
rø

ve
r 5

. 
tr

in
n 

 

27 0 25 20  

Sykefravær 
 

10,3 0 7 9  

Andel timer gjennomført av lærere med 
godkjent kompetanse i det faget de 
underviser i (oppgis i %) 

96,4 100 96,4 90  

M
ed

ar
be

id
er

e 
og

 
or

ga
ni

sa
sj

on
 

M
ål

t k
va

lit
et

 

Ko
m
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te

nt
e 

og
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er

te
 

m
ed
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id
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e 

Deltakere på videreutdanning  
 GS

I, 
ko

m
pe

ta
ns

e-
ka

rt
le

gg
in

g 
Sy

ke
fr

av
æ

rs
-

ov
er

sik
te

r  

5 4 5 6  

Ø
ko

no
m

i 

M
ål

t 
kv

al
ite

t 

Go
d 

øk
on

om
i-

st
yr

in
g 

Forbruk nettoramme (angitt i %) 

Vi
sm

a 
 

 

95,5 100    
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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 

 

 

13.09.2017 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN FOR 2017 per september 
 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. 

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 

 

2 

Kontrollutvalgets årsrapport 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 20.9.2017  

 2. Tertialrapport mai-aug. 2017 - orienteringssak Oktober Kommunen   

 

7 Rapporter fra revisjonen: 

 

    

 1. Pr. 30.04.17  (perioden 01.05.16 - 30.04.17) Mai FDR KU 20.9.2017  

 2. Pr. 31.10.17  (perioden 01.05.17.-31.10.17) 

 

November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR KU 20.9.2017  
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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 

 

Prosjektplan KU 9/17 

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 20.9.2017 

 

KU 41/16 

 

 

 

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   

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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