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Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00360-10
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine virksomheter,
inkludert Empo AS.
b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40
%).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Revisjonsrapport Empo AS med uttalelse styreleder og inervju med deltagere
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Follo distriktsrevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Ski utarbeidet
forvaltningsrevisjonsrapport – Empo AS, datert 16.04.2019.
I møte den 30.04.19 fattet kontrollutvalget i Ski følgende vedtak i sak 16/19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS sendes tilbake til Follo distriktsrevisjon IKS som bes
om å innarbeide en deltakerundersøkelse i rapporten, før den tilbakesendes kontrollutvalget
for behandling.

Follo distriktsrevisjon IKS har utarbeidet en ny forvaltningsrevisjonsrapport datert
09.05.2019, der resultat fra spørreundersøkelse blant 10 deltakere i Empo AS er
innarbeidet.
Mål og problemstillinger:
Kontrollutvalget har besluttet følgende mål og problemstillinger:
Formål:
Undersøke EMPO AS sin måloppnåelse i henhold til vedtektsfestede formål, Ski
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kommunes eierstrategi, vedtak og forutsetninger, samt lovmessige krav fra offentlige
myndigheter for denne type virksomhet.
Problemstillinger:
1. Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og
innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestede
formål?
2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for
virksomheten?
 Operer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne typen
virksomhet?
 Er produksjonen konstnadseffektiv?
3. Gjeder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer
virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?
6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?’
Forvaltningsrevisjonsrapporten
Lovverk og vedtekter:
Empo AS sin drift ligger innenfor Vedtekter for Empo AS etter revisors skjønn.
Selskapet er EQUASS-sertifisert. For å oppnå denne sertifiseringen er det et krav at
selskapet overholder sentrale lover og regler for VTA-bedrifter. Det er ikke identifisert
forhold i driften som indikerer at selskapet er i brudd med lover og regler.
KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler at
kommuner utarbeider årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper. Ski kommune
har ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS.
Mål- og kostnadseffektivitet:
Empo AS utarbeider årlige mål og rapporterer måloppnåelser. Daglig leder
poengterer at Empo AS ikke kan drives etter ordinære normer når det gjelder
kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av
instruktørene. Likevel har selskapet god kontroll på økonomien og har levert
driftsoverskudd de siste to årene. Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo
synes Empo AS å drive kostnadseffektivt.
Lov om offentlige anskaffelser:
Etter avgjørelse i klagenemnda for offentlige anskaffelser i sak 21012/49, kan det
etter revisors skjønn legges til grunn at Empo AS ikke omfattes av lov om offentlige
anskaffelser.
Internkontroll:
Empo AS har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS og tilhørende
rutinebeskrivelser. De ansatte bekrefter å ha god kjennskap til, og følge, dette.
Styresammensetning og habilitet
Selskapets sittende styre er valgt med vekt på kompetanse, og ikke politisk
tilhørighet. Det er ikke fremkommet opplysninger om at styremedlemmer har vært
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eller er inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet.
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke
aksjeloven når det gjelder fordeling på kjønn.
Kunders, ansattes og deltakeres tilfredshet
Kunder av Empo AS gir uttrykk for at de er godt fornøyd med selskapets tjenester,
både når det gjelder kvalitet og tid. Alle oppgir at de også fremover ønsker å benytte
seg av selskapets tjenester.
De ansatte er godt fornøyd med arbeidsmiljøet og er av den oppfatning at deltakerne
trives godt på jobb. Sykefraværet er relativt lavt.
Deltakerne trives godt på Empo, de har venner på arbeidsplassen og er godt fornøyd
med støtten og hjelpen de får fra instruktørene.
Revisjonens anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a) Kommunen bør utarbeide en årlig eierselskapsmelding for alle sine selskaper,
inkludert Empo AS.
b) Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjelovens krav
(40%).
Styreleders uttalelse:
Styreleders uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapporten er gitt i mail av 16.04.19, og
følger vedlagt rapporten.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den formening at revisjonen har svart opp de problemstillingene
som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Avslutning
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalgets møte å presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 21.05.2019
Unni Westli /s./
Rådgiver
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Empo AS – selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonsrapport for Ski kommune

Tegning: Empo.no.

Ski, 9.5.2019
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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER
1.1 Sammendrag
Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 28.11.2017 selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av
Empo AS.
Empo AS ble etablert i 1990 (som Ski Produksjonsservice AS) og eies 100 % av Ski kommune. Empo AS er en vekst- og attføringsbedrift, som i samarbeid med NAV tilbyr 45 VTAplasser (varig tilrettelagt arbeid) til personer som er innvilget uføretrygd. I tillegg til 45 tiltaksdeltakere (brukere) har Empo AS 11 fast ansatte.
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de syv problemstillingene:
Grønt 1. Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet
formål?
Vedtekter for Empo AS (2010) fastsetter at «Selskapets formål er gjennom fabrikasjon
og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, primært
mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Ski kommune.» Etter revisors
mening holder selskapet seg innenfor formålet, som er relativt vidt formulert. Ordfører gir også uttrykk for at Empo AS driver innenfor selskapets vedtekter.
Selskapet er sertifisert av EQUASS, som er en europeisk kvalitetsstandard for velferdstjenester. Dette indikerer at selskapet holder seg innenfor lover og regler som
gjelder for vekst- og attføringsbedrifter (VTA-bedrifter), herunder Forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Det er ingen indikasjoner i driften som taler for at selskapet er i
brudd med lover og regler.
KS' Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler at
kommuner utarbeider årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper. Ski kommune har
ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS.
Grønt 2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
Empo AS sine oppdrag skal være tilpasset (tiltaks)deltakerne. Etter revisjonens
skjønn er de oppdrag selskapet har hatt, relevante for en VTA-bedrift som Empo AS.
TV-produksjonen krever et høyere tilskudd pr. plass fra eier, men både ordfører og
styreleder påpeker viktighetene av å gi et slikt tilbud til deltakerne.
Daglig leder, påpeker at selskapet ikke kan drives etter ordinære normer for kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av instruktørene. Daglig
leder har likevel satt fokus på å ta oppdrag som gir god inntjening. Selskapet har
snudd et underskudd på 0,5 mill. kr i 2016 til et overskudd på 0,5 mill. kr i 2018.
Salgsinntektene har økt betydelig siden 2016 og utgjør nå 28 % av totale inntekter.
Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo synes Empo AS å drive kostnadseffektivt.
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Grønt 3. Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan
sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
VTA-bedrifter er ikke offentligrettslige organer, ifølge en avgjørelse vedrørende et
slikt selskap i 2014 fra Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA). Klagenemnda kom til at selskapet etter sin virksomhet måtte regnes å ha en forretningsmessig
karakter. Etter revisjonens skjønn er avgjørelsen relevant for Empo AS, det vil si at
Lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder for selskapet.
Grønt 4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
Selskapet har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017) og rutinebeskrivelser i alle sine prosesser. Ansatte oppgir å ha god kjennskap til selskapets internkontrollsystem. Også deltakerne har stort fokus på sikkerhetsrutiner. Empo AS sin
EQUASS-sertifisering bekrefter at selskapet har et godt kvalitetssikringssystem.
Gul

5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?
Vedtekter for Empo AS beskriver rutiner for valg av styre. Både ordfører, styreleder
og daglig leder opplyser at selskapets sittende styre ble valgt på bakgrunn kompetanse
og ikke politisk tilhørighet. Opplysninger om at styremedlemmer har vært eller er
inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet, er ikke fremkommet.
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke aksjeloven når det gjelder fordeling på kjønn (40 %).

Grønt 6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
Empo AS sine kunder gir uttrykk for at de er godt fornøyd med de tjenester som selskapet leverer; det gjelder både kvalitet og tid. Alle fem intervjuede kunder oppgir at
de ønsker å benytte selskapets tjenester fremover.
Grønt 7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?
Både deltagere og ansatte uttaler til revisor at de er godt fornøyd med å jobbe i bedriften. Sykefraværet blant ansatte har sunket betraktelig – fra 12 % i 2017 til 4 % i 2018.
Sykefraværet blant deltakerne ligger på 4–5 %.
Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt.

1.2 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a) Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine selskaper, inkludert
Empo AS.
b) Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjelovens krav (40 %).

Steinar Neby /s/
revisjonssjef

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS

Even Tveter /s/
prosjektleder
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard
I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget «påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m.». Kommuneloven § 80 om innsyn og undersøkelser i selskaper gir
eierne av heleide selskaper utvidete muligheter for kontroll og innhenting av informasjon.
Selskapskontroll er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til lover og regler og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Selskapskontroll kan gjennomføres på to måter – som eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll fokuserer på om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring
og om virksomheten opererer i samsvar med formålet. Forvaltningsrevisjon vil si en mer omfattende vurdering av selskapet i henhold til gitte problemstillinger. Foreliggende selskapskontroll er en forvaltningsrevisjon.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og
anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.
NKRFs Veileder i selskapskontroll (2018) sier følgende om høring (s. 52): «Et selskap som er
omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten, jf. kontrollutvalgsforskriften § 15. […] Det er opp til selskapet hvem i selskapet som avgir høringsuttalelsen.» Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonen: «Undersøke
Empo AS sin måloppnåelse i henhold til vedtektsfestet formål, Ski kommunes eierstrategi,
vedtak og forutsetninger, samt lovmessige krav og krav fra offentlige myndigheter for denne
type virksomhet.»
Kontrollutvalgets bestilling inneholder syv problemstillinger:
1. «Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de
rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet formål?
2. Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet?
 Er produksjonen kostnadseffektiv?
3. Gjelder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
4. Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
5. Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?
6. Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
7. Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?»
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2.2 Presiseringer og avgrensninger
Problemstilling nr. 1 spør om selskapet driver i henhold til gjeldende «lover og regler». Revisor legger til grunn at dette først og fremst gjelder Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, samt
Lov om offentlige anskaffelser som drøftes under problemstilling nr. 3. Under problemstilling
nr. 4 om internkontroll omtales også Helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Når det gjelder selskapets etterlevelse av skatte- og mva-regelverket, legges til grunn at selskapets revisor (Revisjonsselskapet Jøntvedt AS) har foretatt den kontrollen.
Problemstilling nr. 6 og 7 spør hva kunder og ansatte «mener». Vi tolker dette som kundetilfredshet og ansattes tilfredshet. «Ansatte» inkluderer her også deltakere.

2.3 Informasjon om selskapet – organisering
Empo AS, som ble etablert som Ski Produksjonsservice AS i 1990, eies 100 % av Ski kommune. Selskapet skal gi tilrettelagt arbeid til mennesker som vanskelig kan nyttiggjøre seg
ordinært arbeid eller faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo AS har 45 VTAplasser (varig tilrettelagt arbeid) for tiltaksdeltakere. Empo AS har også 11 fast ansatte. Selskapet har altså 11 ansatte og 45 deltakere.1
Empo AS har følgende organisering:

Kilde: Empo AS sin Årsmelding 2017 – Styrets beretning.
Avdeling Produksjon og avdeling TV/Media er avdelingsbetegnelsene som benyttes, ifølge daglig leder.
1

Det heter følgende i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 14-7 Ansettelsesforhold: «Tiltaksdeltakeren skal være
fast ansatt i virksomheten.» Ansatte og deltakere er likevel etablert terminologi i bransjen, som for øvrig omfatter ca. 335 vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge. De fleste eies av en kommune, flere kommuner sammen eller en organisasjon, opplyser Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (Naku.no).
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Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Selskapets ledergruppe består av daglig
leder, avdelingsleder for Produksjon, avdelingsleder for TV/Media og attføringsansvarlig for
Produksjon. Instruktørene har ansvaret for å følge opp deltakere i arbeidet.

2.4 Metode
Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk og selskapsdokumenter (se kapittel
10 Kilder), samt eiersignaler. Revisjonskriterier utdypes i vedlegg 1 – med vekt på Forskrift
om arbeidsmarkedstiltak (2015) og habilitet.
Datakilder er dokumenter og intervju. Revisor har intervjuet én politiker (ordfører), styreleder, daglig leder og fire andre ansatte. I tillegg til daglig leder har selskapet 10 ansatte, hvorav
revisor tilfeldig valgte ut fire til intervju. Daglig leder påpekte at det lett kan oppstå misforståelser ved intervju med deltakere, hvis man ikke kjenner dem. På denne bakgrunn besluttet vi å
ikke intervjue deltakere. Selskapets brukerundersøkelser fra 2017 og 2018 presenteres. Under
behandling av rapporten i kontrollutvalget 30.4.19 ble det påpekt at utvalget ønsket at rapporten også skulle inneholde tilbakemeldinger fra deltagere i selskapet. Det ble derfor foretatt
intervju av 10 deltagere 7.5.19. Disse ble valgt ut tilfeldig av revisor på bakgrunn av deltager
liste. Det ble påpekt at det var frivillig å la se intervjue. En deltager ønsket ikke å bli intervjuet. De deltagere som ønsket å ha med seg en ansatt fikk lov til det.
Bransjestatistikk foreligger i liten grad. Å sammenlikne VTA-bedrifters lønnsomhet mv. er
vanskelig, da de opererer i ulike markeder og deltakernes funksjonsgrad varierer. Vi har likevel valgt å sammenlikne regnskapstall for VTA-bedrifter i Follo.
Revisor har telefonintervjuet fem kunder av Empo AS, hvorav fire store og én mindre kunde.
Selskapet fremla en liste over alle kunder (11 stykker) rangert etter omfang av kjøp av tjenester fra selskapet. Kunder i det øvre sjiktet ble prioritert for intervju; også én kunde i nedre
sjikt ble utvalgt (tilfeldig).
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger og revisjonskriterier gjennom datagrunnlag til vurdering og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av
tekstelementer, kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
28.11.2017: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) av
Empo AS.
11.6.2018: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for selskapskontrollen (sak 21/18).
31.10.2018: Oppstartsmøte med daglig leder Arne-Reidar Granheim.
21.1.2019: Intervju med ansatte.
31.1.2019: Intervju med kunder.
1.2.2019:
Intervju med Ski kommunes ordfører Hanne Opdan.
13.2.2019: Intervju med Empo AS sin styreleder Gunnar Wedde.
26.2.2019: Rapportens fakta verifisert.
1.4.2019:
Rapport sendt styreleder for uttalelse.
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16.4.2019:
30.4.2019:
07.05.2019
14.05.2019
28.05.2019

Revisjonsrapport med styreleders uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.
Intervju av 10 deltager gjennomført
Korrigert rapport sendt til FIKS
Ny behandling i kontrollutvalget

Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune og Empo AS i selskapskontrollen. Styreleder
for Empo AS sin uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.
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3 LOVVERK OG VEDTEKTER
Problemstilling nr. 1: Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og
regler og innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet
formål?

3.1 Revisjonskriterier
 Selskapet skal følge Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (2015).
 Selskapets drift skal samsvare med Vedtekter for Empo AS (2010).
Lover og regler for VTA-bedrifter vil primært si Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, jf. vedlegg 1.
I tilknytning til vedtektene kan også nevnes eierstyring. KS' Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler (punkt 4) at kommuner utarbeider eierskapsmelding
for alle sine selskaper, som bør oppdateres årlig. Ny kommunelov (som trer i kraft i oktober
2019) stiller (§ 26-1) krav om utarbeidelse av eierskapsmelding minst én gang i valgperioden.

3.2 Datagrunnlag
3.2.1 NAVs bestilling og tilskudd
NAV gir vekst- og attføringsbedrifter årlig tilsagn om antall VTA-plasser. Søknad om plass
sendes til NAV, som «eier» plassene. Selskapet fatter endelig avgjørelse om hvem som skal få
tilbud om arbeid. Plassene tildeles personer som er innvilget uførepensjon. Det utbetales ikke
ordinær lønn til deltakerne, men en bonus på 37 kr pr. time.
Empo AS har tilsagn om 45 VTA-plasser fra NAV. Eierkommunene skal yte en medfinansiering på minst 25 % av NAVs tilskudd. Ski kommune har vedtatt en medfinansiering på 45 % i
produksjon og 60 % i TV/media.
3.2.2 Vedtekter – eierstyring
Selskapets vedtekter, som sist ble endret i 2010, sier følgende i § 3: «Selskapets formål er
gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, primært mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Ski kommune.»
Empo AS sin øverste myndighet er generalforsamlingen, der ordføreren er kommunens eierrepresentant (hun utgjør generalforsamlingen). Eierstyringen utøves i generalforsamling.
Ordfører er av den oppfatning at selskapets drift er godt innenfor det vedtektene tilsier. Det er
en styrke for selskapet at det også tilbyr oppgaver innen TV-produksjon for sine deltakere.
Selskapet ser ut til å ha funnet en god balanse mellom de ulike aktivitetene.
Ordfører opplyser at Ski kommune ikke har utarbeidet eier(skaps)melding for Empo AS.
3.2.3 Empo AS sin virksomhet
Selskapets hjemmeside (Empo.no) opplyser følgende: Gjennom arbeidstrening skal Empo

Follo distriktsrevisjon IKS: Empo AS

9

21/19 Forvaltningsrevisjon Empo AS - Ny behandling - 17/00360-10 Forvaltningsrevisjon Empo AS - Ny behandling : Revisjonsrapport Empo AS med uttalelse styreleder og inervju med deltagere

bidra til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt.
Arbeidstreningen i Empo består av individuelt tilpassede oppgaver i avdeling Produksjon og
avdeling TV/Media.
Selskapets nettsider tilføyer:
 Visjon: «Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.»
 Verdier: «Mangfold, Forventning, Stolthet – Empowerment».
 Målsetting: «Empos merkevare skal være retningsgivende og til inspirasjon for landets vekstbedrifter. Empo skal gjennom sin virksomhet sørge for å være NAVs foretrukne leverandør av lokale attføringstjenester. Empo skal bidra til at tiltaket Varig
Tilrettelagt Arbeid fortsatt inkluderes i arbeidslinjen.»
Nettsidene oppgir at Empo Produksjon tilbyr følgende tjenester:
 «Merking/etikettering
 Alle typer pakke-, montering- og distribusjonsjobber
 Ferdiggjøring og utsendelse
 Montering av mekaniske komponenter og displayer
 Logistikk/EDI2
 Vedproduksjon
 Piknikbenker
 Fuglekasser – ulike typer».
Avdeling TV/Media tilbyr følgende tjenester:
 Produksjon av TV-innslag og sendinger til web-TV.
 Sosiale medier.
 Frikanalen.
 Informasjons- og reklamefilmer på oppdrag fra næringslivet.
Empo TV og NRK vant Gullruten 2016 for "Beste event og sportssending" med programmet
"Special Olympics – Mats og Erling i L.A." som ble vist på NRK i august 2016. Programmet
var en co-produksjon mellom Empo TV og NRK. Prisutdelingen vises på videoen Gullruten
2016 – Mats & Erlings takketale (www.youtube.com/watch?v=LImE2xjj5zw).
Daglig leder kommenterer: –Vi har hatt et langvarig samarbeid med NRK Sporten der vi stiller med reportere i ulike sammenhenger. På Special Olympics har vi vært tilstede 6–7 ganger.
Nå i mars 2019 er våre ansatte/deltakere i Abu Dhabi som reportere der sommerlekene 2019
skal holdes. Det kommer som egen sending i NRK senere. Empo TV fakturerer NRK for oppdraget.
Empo TV vil også levere en søknad til NRK 1.4.2019 om å produsere en serie sammen med
NRK om historien til utviklingshemmede når det gjelder behandling og tiltak. Planen er å gå
så langt tilbake som det eksisterer litteratur og frem til dagens tilbud. Empos deltakere vil få
sentrale roller i serien. NRKs svar ventes til sommeren, forteller en optimistisk daglig leder.
2

EDI er en global standard for utveksling av elektroniske forretningsdokumenter. EDIFACT (Electronic Data
Interchange For Administration Commerce and Trade) har utarbeidet meldingstyper for faktura, ordre, fraktbrev,
betalingsformidling og tolldeklarering, ifølge Store norske leksikon (Snl.no).
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3.3 Vurderinger
Selskapets formål er ganske vidt formulert i vedtektene. Det er ingen holdepunkter for at selskapet ikke holder seg innenfor formålet. Ordfører anser at selskapet klart driver innenfor
selskapets vedtekter.

3.4 Konklusjon
Empo AS sin drift ligger innenfor Vedtekter for Empo AS, etter revisjonens skjønn. Empo AS
er EQUASS-sertifisert, slik NAV krever av vekst- og attføringsbedrifter (VTA-bedrifter).
For å oppnå denne sertifiseringen er det et krav at selskapet overholder sentrale lover og regler for VTA- bedrifter. Det er ikke identifisert forhold i driften som indikerer at selskapet er i
brudd med lover og regler.
Ski kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for Empo AS. En felles eierskapsmelding
med kapitler for alle kommunens selskaper, kan være en løsning.
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4 MÅL- OG KOSTNADSEFFEKTIVITET
Problemstilling nr. 2: Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
 I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
 Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet?
 Er produksjonen kostnadseffektiv?

4.1 Revisjonskriterier
 Selskapet skal sette mål og rapportere måloppnåelse.
 Selskapet skal levere tjenester som er relevante for vekst- og attføringsbedrifter/VTAbedrifter.
 Selskapet bør ikke gå med driftsunderskudd, ifølge signaler fra eier.

4.2 Datagrunnlag
Empo AS utarbeider hvert år mål for driften, som vises i selskapets årsplan. Årsplan 2018
oppstiller i alt ni mål fordelt på organisering, avdeling Produksjon og avdeling TV/Media:
 Innføre LEAN.3
 Invitere politikere til frokost.
 Utvikle samarbeid med OK–service (Oppegård Kommunes Industriservice AS).
 Sikre faste langsiktige oppdrag.
 Etablere samarbeid med bedrifter utenfor Empo AS.
 Arbeid/oppdrag ute hos en ny kunde.
 Egenproduksjon av tre produkter.
 Flere eksterne oppdrag for TV.
 Utvide spekteret av sysselsetting på Empo TV.
For alle mål er det angitt hvem som er ansvarlig og hvordan målet skal nås. Selskapets årsmeldinger redegjør for måloppnåelse. Årsmelding 2017 – Styrets beretning oppgir at alle fastsatte mål for 2017 er oppnådd unntatt ett: effektivisering av innkjøp og logistikk. To systemer
ble vurdert, men beslutning ble ikke tatt; saken vurderes på nytt i 2018.
Empo AS eier lokaler i Teglvegen 27 på Drømtorp i Ski øst. Selskapets 56 medarbeidere (11
ansatte og 45 deltakere) disponerer her et bygningsareal på 1250 m2. Her er både kontorlokaler, produksjonslokaler og lokaler for TV-produksjon. Produksjonslokalene består av flere
haller for forskjellige typer produksjon.
Daglig leder opplyser at selskapet tar de oppdrag man kan få, så lenge de er tilpasset deltakerne. Å selge tjenester er en kontinuerlig prosess. I den senere tid har man prøvd å skaffe jobber
som gir god inntjening. Når selskapets årsmål settes, har man fokus på å vurdere hvilke oppdrag man kan ta og hvilke mulige samarbeidspartnere som bør kontaktes. Det er viktig å beholde og utvikle gode samarbeidsrelasjoner, som kan gi selskapet flere oppdrag fremover.
3

«Lean (egentlig: Lean manufacturing / norsk: Veltrimmet produksjon) betegner en produksjonsmetodikk for
fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. […] Sentralt i
denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser», opplyser Wikipedia.no.
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Daglig leder oppgir at produksjonen ikke kan drives etter ordinære normer for kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning fra selskapets instruktører. Deltakernes ferdigheter kartlegges i samarbeid med NAV, kommunen, fagpersoner i deltakers nettverk
og interne rutiner i selskapet. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med deltakerne
der bl.a. arbeidssituasjonen evalueres.
Empo AS har hatt følgende regnskap de siste tre årene:

Empo AS – årsregnskap
2016
3 079 545
11 057 278
14 136 822
1 027 179
10 803 722
575 495
2 177 706
14 584 101
-447 279
-104 786
-552 065

Salgsinntekter
Offentlig driftstilskudd
Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad
Driftsresultat
Resultat finansposter
Årsresultat

2017
4 608 251
10 598 431
15 206 682
1 622 420
10 191 580
574 213
2 520 494
14 908 707
297 975
-101 099
196 876

2018
4 222 433
10 765 872
14 988 305
1 169 239
10 434 488
604 540
2 150 798
14 359 065
629 240
-85 016
544 224

Kilde: Empo AS' årsregnskap. 2018: utkast.

Empo AS - årsregnskap
16 000 000
14 000 000
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Årsresultat

14 988 305

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000

-552 065
2016

196 876
2017

544 224
2018

Selskapets økonomiske utvikling fra 2016 til 2018 kan oppsummeres i tre punkter:
 Salgsinntekter økte fra 3,0 mill. kr i 2016 til 4,2 mill. kr i 2018. Salgsinntektene steg
fra 21,8 % av sum driftsinntekter i 2016 til 28,2 % i 2018.
 Offentlig driftstilskudd gikk ned fra 11,0 mill. kr i 2016 til 10,7 mill. kr i 2018, som
følge av at NAV reduserte antall VTA-plasser fra 50 til 45 plasser i februar 2017, fordi
fem plasser var ubesatt etter at TV/Media gikk fra prosjekt til ordinære VTA-plasser.
 Selskapet har snudd et underskudd på 0,5 mill. kr i 2016 til et overskudd på 0,5 mill.
kr i 2018.
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Daglig leder, som tiltrådte i august 2017, har fokusert særlig på følgende økonomiske forhold:
 Lønnsomhet: NAV har satt krav om at selskapet skal ha en sunn økonomi og et overskudd som gjør at man kan håndtere gjeld og vedlikehold av bygninger og maskiner.
Selskapet legger nå økt vekt på å få oppdrag som gir god inntjening/overskudd. Ved
siden av sysselsetting for deltakerne er lønnsom drift viktig. Empo AS opererer med
markedspriser; man har ikke anledning til å underprise tjenester for å få oppdrag.
 Markedsføring: Kvalitet og service er viktigste salgsargumenter. Selskapet fikk i
2018 nye nettsider, som har en nettbutikk. Fokuset på markedsføring har gitt resultater
i form av flere oppdrag.
 Kundeforhold: Gode samarbeidsrelasjoner med store kunder genererer flere oppdrag
på sikt.
Daglig leder legger ikke skjul på at det er mer ressurskrevende å drifte avdeling TV/Media
enn avdeling Produksjon. Ski kommunes tilskudd er derfor høyere til plassene i TV/Media.
Både styret og eier har vurdert TV-driften og vedtatt at selskapet skal beholde denne avdelingen. Dette tilbudet er unikt og gir andre utfordringer til deltakerne enn i avdeling Produksjon. Ledelsen jobber kontinuerlig med å finne oppdrag som genererer større inntekter i
TV/Media, noe som er betydelig vanskeligere enn i avdeling Produksjon.
Alle deltakerne i Empo AS har VTA-plasser. Selskapet har tilsagn om 45 plasser fra NAV;
plassene er ikke øremerket til de to avdelingene. NAVs tilskudd (13 231 kr pr. måned pr.
plass i 2018) er uavhengig av om deltakeren arbeider i Produksjon eller TV/Media. Kommunens tilskudd til selskapet er 45 % av NAVs tilskudd pr. plass for de som jobber i Produksjon
og 60 % for de som jobber i TV/Media.
Tre deltakere ble 1.1.2019 overført fra avdeling TV/Media til avdeling Produksjon, som følge
av at de ikke kan nyttiggjøre seg av arbeidstilbudet i TV/Media. Det er nå 33 deltakere (73 %)
i Produksjon og 12 deltakere (27 %) i TV/Media.
Syv VTA-bedrifter i Follo har følgende regnskapstall for 2017:
VTA-BEDRIFTER I FOLLO – REGNSKAP 2017
Empo
Oppegård Drøbak Enebakk
AS,
Kommunes Vaskeri Produkter
Ski
IndustriAS,
as
service AS Frogn
Driftsinntekter
337 933
252 438 381 211
411 476
pr. deltaker
Driftskostnader 318 556
251 188 344 579
370 286
pr. deltaker
Lønnskostnader 226 489
152 469 234 368
296 476
pr. deltaker
Antall VTA
45
32
19
21
plasser
Driftsresultat
298 000
-28 000 318 000
555 000

Nærings- Åspro
tjenester AS,
AS,
Ås
Vestby
275 893 510 813

Remontér
Attføring
AS,
Nesodden
406 167

233 964

433 844

366 944

206 250

322 875

295 889

28

32

18

836 000 -543 000

487 000

Kilde: Årsregnskap på Purehelp.no. Selskapene produserer og leverer ulike varer og tjenester, og deltakernes
funksjonsevne varierer. Selskapene har ulikt inntekts- og kostnadsbilde, og tallene er ikke helt sammenliknbare.

Gjennomsnittlige driftskostnader (eks. lønnskostnader) for alle selskapene var 331 300 kr pr.
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deltaker i 2017. Empo AS sine driftskostnader (318 556 kr) lå 4 % under gjennomsnittet. Oppegård Kommunes Industriservice AS (OK Service) og Næringstjenester AS (Vestby) hadde
lavere driftskostnader og lønnskostnader pr. deltaker enn Empo AS. De fire andre selskapene
hadde høyere kostnader enn Empo AS.

4.3 Vurderinger
Empo AS utarbeider årlige mål, og de ansatte involveres i utarbeidelsen. Måloppnåelse rapporteres i selskapets årsmelding med styrets beretning. Alle mål for 2017 ble oppnådd med
unntak av ett.
All produksjon foregår i utgangspunktet i selskapets lokaler. Daglig leder, som tiltrådte i august 2017, har hatt fokus på å bedre inntjeningen til selskapet. Empo AS søker oppdrag som
gir selskapet en god inntjening, men man må også ta de oppdrag man får.
Oppdrag skal være tilpasset selskapets deltakere. Ledelsen synes å ha god kunnskap om deltakernes evner og ønsker vedrørende arbeidet som skal utføres. Etter revisjonens skjønn er de
oppdrag selskapet har hatt, relevante for en vekst- og attføringsbedrift. TV-produksjonen krever et høyere tilskudd pr. plass fra Ski kommune, men både eier og styreleder understreker
viktigheten av å gi et slikt tilbud til deltakerne.
Daglig leder poengterer at Empo AS ikke kan drives etter ordinære normer når det gjelder
kostnadseffektivitet. Deltakerne trenger tett oppfølging og veiledning av instruktørene. Selskapet har likevel snudd et underskudd på 0,5 mill. kr til et like stort overskudd i løpet av to
år. Inntekter fra eget salg har økt betydelig siden 2016 og utgjør nå 28 % av totale inntekter.
Empo AS skiller seg ikke mye fra de andre VTA-bedriftene i Follo når det gjelder driftskostnader og lønnskostnader pr. deltaker. To av bedriftene har lavere kostnader; de fire andre har
høyere kostnader. Det er vanskelig å sammenlikne VTA-bedrifter, da de produserer forskjellige produkter og har deltakere med ulik funksjonsevne. Sammenlikningen indikerer likevel at
Empo AS ikke har høyere driftskostnader enn andre tilsvarende bedrifter.

4.4 Konklusjon
Empo AS utarbeider årlige mål og rapporterer måloppnåelse. Selskapet driver med tjenester
som er relevante for VTA-bedrifter. Selskapet har fått god kontroll på økonomien og levert
driftsoverskudd de siste to årene. Selskapet er dessuten solid med en egenkapitalandel på 53
% (over 40 % anses å være meget godt). Sammenliknet med andre VTA-bedrifter i Follo synes Empo AS å drive kostnadseffektivt.
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5 LOV OM OFFENTLIG ANSKAFFELSE

Problemstilling nr. 3: Gjelder Lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?

5.1 Revisjonskriterier


Dersom selskapet er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, skal lovverket følges.

5.2 Datagrunnlag
Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) vedtok 21.1.2014 en avgjørelse (sak
2012/49) der det innklagede selskapet var et aksjeselskap eid av flere kommuner og en fylkeskommune. Selskapet hadde som formål «å skape beskjeftigelse for yrkeshemmede som
mottar trygd», og selskapet var definert som en VTA-bedrift og mottok støtte fra NAV og
kommuner. Klagenemnda kom etter en samlet vurdering til at innklaget selskap måtte regnes
for å ha «forretningsmessig karakter» og derfor ikke regnes som et offentligrettslig organ etter
Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2. Selskapet var ikke underlagt regelverk om offentlige anskaffelser ved sine innkjøp.
Empo AS har forholdt seg til denne avgjørelsen og vurdert at de ikke er omfattet av lov om
offentlige anskaffelser.
Klagenemnda vurderte at dersom innklagede ikke var omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, var den påklagede avtalen som gjaldt kjøp av en bokbindemaskin heller ikke
omfattet av regelverket, herunder kunngjøringsplikten. Spørsmålet ble således om innklagede
er et organ som faller inn under anskaffelsesregelverkets virkeområde.
For at et selskap skal omfattes av Lov om offentlige anskaffelser, må tre kriterier oppfylles
etter anskaffelsesforskriften § 1-2. Ifølge KOFA-avgjørelsen (s. 6) gjelder dette ethvert organ:
a. «som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og
b. som er et selvstendig rettssubjekt og
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller
hvis forvaltningen er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som
har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.»
I denne saken var det utvilsomt at selskapet var et selvstendig rettssubjekt. Vilkårene i bokstav c var også oppfylt, da over halvparten av styremedlemmene var oppnevnt av kommunal
myndighet. Det avgjørende punktet var da om selskapet er et organ som «tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter».
Klagenemnda anførte at de offentlige tilskuddene som gis i forbindelse med innklagedes
VTA-virksomhet ikke utelukker at innklagede er av «industriell eller forretningsmessig karakter». Det anføres videre at innklagede har den økonomiske og kommersielle risiko for driften.
Eventuell økonomiske tap må bæres av innklagede selv, og det er ikke holdepunkter for at
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morselskapet eller andre offentlige myndigheter vil redde selskapet ved en potensiell konkurs.
Klagenemnda sammenfattet at det framstår som om innklagede i hovedsak driver som andre
bedrifter i det markedet man opererer i, med unntak av kategorien ansatte. De offentlige tilskuddene er knyttet opp mot merkostnader ved denne type ansatte. Selv om det gjelder enkelte begrensninger for innklagedes forretningsmessige drift, bærer innklagede på samme måte
som ordinære bedrifter den økonomiske risikoen for driften. Etter en samlet vurdering kom
klagenemnda til at innklagede må regnes for å ha «forretningsmessig karakter». Innklagede
kan dermed ikke regnes som et «offentlig organ» etter anskaffelsesforskriften § 1-2 og er ikke
underlagt regelverket om offentlige anskaffelser ved sine innkjøp.
Klagenemnda hadde også i 2007 (sak 2006/12) en avgjørelse vedrørende en VTA-bedrift.
Også her var konklusjonen at Lov om offentlige anskaffelser ikke gjaldt for denne bedriften.

5.3 Vurderinger
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin avgjørelse i sak 2012/49 (21.1.2014)
kan etter revisors skjønn legges til grunn for vurdering av om Empo AS omfattes av Lov om
offentlige anskaffelser. Det er de samme faktiske forhold rundt organisering og drift av de to
selskapene. Vi vurderer det derfor slik at Lov om offentlige anskaffelser ikke gjelder for Empo
AS.

5.4 Konklusjon
Empo AS omfattes ikke av Lov om offentlige anskaffelser.
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6 INTERNKONTROLL
Problemstilling nr. 4: Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?

6.1 Revisjonskriterier
 Selskapets systemer for internkontroll skal etterleves, herunder at ansatte har tilfredsstillende kunnskap om internkontrollsystemet.
Avtale mellom NAV og Tiltaksarrangør om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak med Empo AS for 2019 ble inngått 5.11.2018. Her står følgende i § 5 Kvalitet, punkt 2.1 System for
kvalitetssikring: «Tiltaksarrangøren skal ha et sertifiserbart system for kvalitetssikring av
primærvirksomheten (attføring/VTA). Systemet skal revideres periodisk av ekstern revisor.
Oppnådd sertifisering og rapport fra periodisk revisjon skal gjøres tilgjengelig for NAV.»
Arbeid- og velferdsdirektoratet stiller samme krav til alle arrangører av skjermede tiltak
(VTA-bedrifter).

6.2 Datagrunnlag
6.2.1 Internkontrollsystem
Selskapet har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017). Her omtales:
 Mål.
 Håndtering av feil og mangler.
 Diverse rutiner.
 Brann og ulykker.
 Avfall, utslipp og energi.
 Risikovurderinger.
 Avtaler og kontrakter.
 Lover og forskrifter.
Revisjon av internkontrollsystemet gjøres én gang pr. år i forbindelse med vernerunder. Daglig leder er ansvarlig for internkontrollen i selskapet.
Selskapets årsplaner redegjør for evalueringspunkter som skal gjennomføres kommende år.
Her angis når og hva som skal gjennomgås og hvem som er ansvarlig. Forbedringsprosjekter
nevnes – med tid for utførelse og ansvarlig.
En ansatt på hver avdeling er internkontrollansvarlig. Internkontrollsystemet skal gjennomgås
årlig med alle ansatte, som kvitterer på at de har gjennomgått systemet. Aktuelle sikkerhetsrutiner gjennomgås. Det er årlig kontroll av brannvarsling osv. Alle ansatte som revisor har intervjuet, oppgir at de kjenner selskapets internkontrollsystem. Rutinebeskrivelser for sikkerhetsrutiner er utarbeidet, ifølge de intervjuede.
Også deltakerne er opptatt av å følge sikkerhetsrutinene. Bruk av verneutstyr der dette er påkrevd, vektlegges.
Selskapets Personalhåndboka, som oppdateres årlig, inneholder kapittel 13 Etikk med føl-
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gende temaer: etiske grunnregler i Empo, etiske vurderinger i forbindelse med TV-sendinger,
sjekkliste TV, Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.
De ansatte oppgir å være kjent med de etiske retningslinjene. Etikk blir satt på dagsorden med
jevne mellomrom. Selskapets mål er også kjent; de ansatte er med på å sette årlige mål for
selskapet.
6.2.2 EQUASS-sertifisering
Empo AS er sertifisert i henhold til EQUASS kvalitetssikringssystem. Nåværende sertifisering gjelder fra 22.12.2017 til 22.12.2019.
European Quality in Social Services – EQUASS – er en europeisk kvalitetsstandard for velferdstjenester som ble etablert i 2010. EQUASS 2018 består av 10 kvalitetsprinsipper. Hvert
kvalitetsprinsipp er brutt ned i kriterier og indikatorer for kvalitet. Ekstern revisjon og sertifisering sikrer leverandørers tjenestekvalitet overfor brukere og andre samarbeidspartnere, ifølge Equass.no.
Sertifiseringen tar for seg 50 spørsmål der man beskriver de faktiske forhold og konkluderer
på om selskapet innfrir kraven. Empo AS innfrir kravene for alle 50 spørsmål. I sertifiseringens sluttkommentar står det: «I løpet av dokumentgjennomgangen og intervjuer er det
bekreftet at Empo har etablert systematiske rutiner i alle sine prosesser, for eksempel når det
gjelder planlegging og evaluering og dokumentasjon av dette. De bruker enkle og gode virkemidler i planprosessen, deriblant god involvering av brukere i individuell planlegging.»
Selskapet rapporterer til NAV om antall deltakere i månedsrapporter og årsrapporter, herunder ansattes faglige utvikling, opplæring av deltakere, tverrfaglig samarbeid og resultater av
attføringsarbeidet.

6.3 Vurderinger
Empo AS har utarbeidet HMS – Internkontroll hos Empo AS (2017) og tilhørende rutinebeskrivelser. Internkontrollsystemet revideres én gang pr. år. Ansatte som er intervjuet, oppgir å
ha god kjennskap til selskapets internkontrollsystem og at sikkerhetsrutiner har stor oppmerksomhet. Også deltakerne er meget fokusert på sikkerhetsrutiner og verneutstyr der dette er
påkrevd. Etiske retningslinjer inngår i Personalhåndboka. Etikk fokuseres løpende, ifølge
ansatte.
Empo AS er EQUASS-sertifisert og har «systematiske rutiner i alle sine prosesser». EQUASS
Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. Dette bekrefter at
Empo AS har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.

6.4 Konklusjon
Empo AS har utarbeidet internkontrollsystem som de ansatte bekrefter å ha god kjennskap til
og følger. Selskapet er sertifisert av EQUASS, som er en europeisk kvalitetsstandard for velferdstjenester. Dette dokumenterer at selskapet har et godt internkontrollsystem.
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7 STYRESAMMENSETNING OG HABILITET
Problemstilling nr. 5: Er styret valgt utfra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om
habilitet?

7.1 Revisjonskriterier
 Styret skal være valgt utfra selskapets behov for kompetanse. Aksjelovens krav til styresammensetning skal oppfylles.
 Styremedlemmene skal være habile.
Lov om aksjeselskaper sier følgende om inhabilitet (§ 6-27):
1) «Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.
2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt
til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.»
Inhabilitet utdypes i vedlegg 1.

7.2 Datagrunnlag
Vedtekter for Empo AS fastsetter i § 6 prosessen for valg av styret: «Selskapets styre skal ha 5
medlemmer. Ski formannskap peker ut 3 medlemmer med 1., 2. og 3. varamedlemmer til styret, hvorav ett blir styrets leder og ett nestleder, 1 medlem med personlig vara velges blant de
ansatte og ett medlem utpekes av Rådet for funksjonshemmede i Ski kommune.»
Ordfører opplyser at det sittende styret ble valgt i 2016. Bakgrunnen for valg av nytt styre var
at selskapet var inne i en negativ trend med økonomisk underskudd og høyt sykefravær blant
de ansatte. Det var da viktig å få satt sammen et styre med kompetanse til å gjennomføre en
snuoperasjon. Utfra selskapets behov ble styret valgt med vekt på kompetanse i økonomi og
personalhåndtering. Det lå ikke politiske vurderinger bak utvelgelsen av styret.
Ordfører poengterer at habilitet alltid vurderes når man velger et styre. Dette ble også gjort
ved valg av styret til Empo AS i 2016. Ordfører er ikke kjent med at det har vært styresaker
der det er blitt stilt spørsmålstegn ved styrets habilitet. Ordfører er av den oppfatning at selskapets styre er meget kompetent og besitter den kompetanse som er nødvendig for å ivareta
selskapets interesse. Ordfører er tilfreds med selskapets utvikling de siste par årene, der man
har klart å snu et underskudd til et overskudd, samtidig som sykefraværet er redusert betraktelig. Ordfører opplever at styret samarbeider godt med selskapets ledelse.
Styreleder mener at nytt styre ble valgt ut fra den kompetansen den enkelte besitter og ikke
politisk tilhørighet. Etter styreleders vurdering har styret en bredt sammensatt kompetanse
som er relevant for styrearbeidet i selskapet. Det har ikke vært saker til behandling som har
medført at noen har vært inhabile. Styremedlemmet som er oppnevnt av Rådet for funksjonshemmede, er foresatt til en deltaker i selskapet. Dette har etter styreleders vurdering ikke
medført situasjoner der denne har vært inhabil. Han opplever at styret har god rolleforståelse
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rundt sitt arbeid. Styreleder opplyser at ingen av styremedlemmene har noen forretningsmessig relasjon til selskapet.
Daglig leder oppgir å være godt fornøyd med selskapets styre. Styret er valgt med vekt på
kompetanse innen HR og ledelse og ikke politisk tilknytting. Samarbeidet med styret er godt.
Han kjenner ikke til situasjoner der styret eller styremedlemmer har vært inhabile.
Særskilt styreopplæring er ikke gjennomført. Styret har vurdert at styremedlemmene besitter
tilstrekkelig kompetanse på dette området.

7.3 Vurderinger
Prosessen for valg av styre går klart frem av Vedtekter for Empo AS. Både Ordfører, styreleder og daglig leder opplyser at selskapets sittende styre ble valgt med vekt på kompetanse og
ikke politisk tilhørighet.
At en person er inhabil (ugild) innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å
svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forhold foreligger, forutsetter habilitetsreglene at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og avgjørelsen av saken. Habil
vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. Det er ikke fremkommet opplysninger om at
styremedlemmer har vært eller er inhabile i forhold til å inneha styreverv i selskapet.

7.4 Konklusjon
Styret i Empo AS er utnevnt med bakgrunn i kompetansebehov – ikke politisk tilhørighet.
Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at styremedlemmer er inhabile i noen
sammenheng.
Styret i Empo AS har fem medlemmer, hvorav én kvinne. Dette oppfyller ikke aksjeloven når
det gjelder fordeling på kjønn (40 %).
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8 KUNDERS TILFREDSHET
Problemstilling nr. 6: Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?

8.1 Revisjonskriterier


Kundene skal være fornøyd med de tjenester de kjøper av Empo AS.

8.2 Datagrunnlag
Daglig leder i Empo AS påpeker at kunderelasjonene er bygget opp over langt tid, og oppdragsmengden tyder på høy tilfredshet med jobben som utføres. Selskapet gjennomfører imidlertid ikke regelmessige kundeundersøkelser.
Revisor har telefonintervjuet fem kunder av Empo AS, hvorav fire store og én mindre kunde.
Alle intervjuede kunder oppgir å være meget godt fornøyd med Empo AS sine tjenester. Kundene fremhever noen punkter:
 Empo AS har tett dialog med kundene.
 Selskapet leverer alltid tjenester av god kvalitet.
 Leveransen skjer alltid innen avtalte tidsfrister.
 En av de intervjuende, som har besøkt selskapet flere ganger, er imponert over deltakernes innsats, arbeidsglede og yrkesstolthet.
Flere av de intervjuede har vært kunder av Empo AS over mange år. Alle oppgir at de også i
fremtiden vil kjøpe tjenester fra selskapet.

8.3 Vurderinger
Kunder av Empo AS gir uttrykk for at de er godt fornøyd med selskapets tjenester både når
det gjelder kvalitet og tid. Alle oppgir at de også fremover ønsker å benytte seg av selskapets
tjenester.

8.4 Konklusjon
Kunder oppgir å være godt fornøyd med Empo AS sine tjenester. De vil benytte selskapets
tjenester også i fremtiden.
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9 ANSATTES TILFREDSHET
Problemstilling nr. 7: Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?

9.1 Revisjonskriterier
 Ansatte og deltakere bør være tilfredse med arbeidsplassen.

9.2 Datagrunnlag
9.2.1 Intervju med deltagere
Vi har intervjuet 10 deltagere som ble valgt ut tilfeldig på bakgrunn av deltager lister.
På spørsmål om «hvordan synes du det er å jobbe i Empo» kom det ikke fram noen negative
kommentarer. Følgende utsagn kan oppsummere hva deltagerne mener:
 Veldig gøy trives godt
 Veldig bra
 Har det bra
 Veldig hyggelig, lærerikt bra miljø
 Trives godt
Ingen var direkte misfornøyd med arbeidsoppgaver, de fortalte villig bort hva de likte å gjøre.
Noen sa at de fikk være med å bestemme oppgaver. Alle hadde venner på arbeidsplassen og
de likte godt å jobbe sammen med disse. De intervjuende ga også uttrykk for at de var fornøyd med instruktørene, flere påpekte at disse også var vennene deres. Kommentarer som ble
gitt om instruktører var bl.a.:
 Flinke
 Hjelpsomme og hyggelige
 Er greie, får den hjelpen man trenger
På spørsmål om hva som er det beste med å jobbe i Empo ble det bl.a. svart:
 Kommer seg ut
 Alt sammen
 Får møte mange forskjellige mennesker
 Godt arbeidsmiljø
 Gå på jobb så fort som mulig
Ingen av de intervjuede deltagerne oppga å være misfornøyd med noe spesielt.
Det er påpekt fra ledelsen at alle deltagerne gjennomfører årlige medarbeidersamtaler hvor
man tar opp ting som kan bli bedre eller de er misfornøyd med. Representanter fra Empo deltar også på ansvarsgruppemøter for deltagerne, her har pårørende og andre også mulighet for å
kunne gi tilbakemelding på ting de mener kan forbedres i arbeidssituasjonen.
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9.2.2 Selskapets ansatteundersøkelser
Empo AS gjennomførte en brukerundersøkelse i 2017, der 40 av 45 deltakere deltok:

Kilde: Empo AS sin Årsmelding 2017.

Diagrammet viser at deltagere i avdeling Produksjon gjennomgående skårer høyere enn i avdeling TV/Media. Deltagere i begge avdelinger ga høy skår på spørsmål om livskvalitet og
om jobben passer.
Daglig leder opplyser at det jobbes kontinuerlig med mål og tiltak for den enkelte deltaker, og
utfordringene er ulike for deltakerne i Produksjon og TV/Media. Det er et høyere funksjonsnivå blant deltakere på TV, og dette gir større utfordringer ift. arbeidsoppgaver. I tillegg er det
gjort tiltak med at tre deltakere er overført til produksjon fra 1.1.2019 fordi de ikke kunne
nyttiggjøre seg tilbudet på TV avdelingen.
Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og bransjeforeningene NHO Service og Handel (Arbeid og Inkludering) og YS/ASVL
(Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter). BATT etablerer mål på kvalitet i attføringsarbeidet. BATT gjennomføres årlig i bedriften, der alle deltakere får uttale seg.
Benchmarking Attføring (BATT) skal bidra til å:
 etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve
kvaliteten på attføringsarbeidet;
 introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene for å stimulere til forbedringsarbeid;
 legge til rette for benchmarking og benchlearning;
 gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette
mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på tjenestene;
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 gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling.
Som et ledd i BATT gjennomførte Empo AS i 2018 en spørreundersøkelse overfor Ski kommune, NAV, ansatte og deltakere på en del områder. Spørsmålene ble besvart på en skala fra
1 til 6. Resultatene for 2018 ble som følger:

Empo AS sin spørreundersøkelse 2018 – resultat (gjennomsnitt)
Har du oversikt over hva Empo tilbyr av tjenester/tiltak?
Har du inntrykk av at Empo gir deltakerne den informasjon og rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket?
Synes du at Empo har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenester de gjør?
Synes du at Empo samarbeider nok med andre aktører?
Synes du at Empo er flink nok til å involvere deltakerne i attføringsprosessen?
Synes du at Empo i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers
behov?
Synes du at Empo har arbeidstreningsarenaer som er relevante for sine deltakere?
Synes du Empo arbeider nok med å utvikle tjenestene sine?
Opplever du at Empo leverer i henhold til bestilling fra NAV?

Skår (1–6)
5,3
5,5
5,0
5,5
5,3
4,8
4,8
4,2
5,3

Kilde: Empo AS. Målgruppe: Ski kommune, NAV, ansatte og deltakere. Skår 1–6, der 6 er best.

Tabellen viser at Empo AS gjennomgående oppnår høy skår på spørsmålene. Høyest skår
(5,5) oppnås for informasjon til deltakerne og samarbeid med andre aktører. Lavest skår (4,2)
får de for utvikling av tjenestene.
9.2.3 Revisors intervjuer med ansatte
I tillegg til daglig leder har revisor intervjuet fire ansatte. De fire ansatte oppgir gjennomgående at de trives godt på jobb:
 Alle de intervjuede oppgir å ha en skriftlig arbeidskontrakt. Alle anser at arbeidsoppgavene deres er klare.
 De ansatte mener de har allsidig og god kompetanse og utfyller hverandre.
 Ansatte oppgir at de er med på å sette mål for selskapets drift. Alle ansatte mener at
selskapet leverer produkter av høy kvalitet, noe som er et av selskapets mål.
 Flere påpeker at arbeidsmiljøet har blitt bedre de siste årene; de ansatte har blitt mer
samkjørte og drar i samme retning.
 Det gjennomføres møter hver morgen og ettermiddag, før og etter at deltakerne møter
på jobb, der dagens og morgendagens arbeid planlegges. Arbeidsplaner for den enkelte
deltaker utarbeides.
 De ansatte anser at bedriften er god til å tilrettelegge for deltakernes arbeid. Man prøver å sette sammen grupper som fungerer godt, men er fleksibel på å gjøre om på ting
ved behov. Alle ansatte opplever at deltakerne har høy trivsel og er fornøyd med å
jobbe i selskapet.
Medarbeidersamtaler med deltakerne gjennomføres én gang pr. år. Deltakerne sier også fra
gjennom året dersom det er forhold de er misfornøyde med.
Sykefraværet blant de ansatte falt fra 12,1 % i 2017 til 4 % i 2018. Sykefraværet blant deltakerne har ligget mellom 4 og 5 % i samme periode.
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9.3 Vurderinger
Intervju med deltagere viser at de er godt fornøyd med å jobbe på Empo. Alle oppgir at de
trives på jobb og har venner der. De er også fornøyd med den støtten og hjelpen de får fra
instruktørene. Selskapets egne spørreundersøkelse fra 2018 og 2017 viste også at deltagerne
gjennomgående var fornøyde.
Intervju med ansatte viser at de er godt fornøyd med arbeidsmiljøet. De er også av den oppfatning at deltakerne trives godt på jobb. Sykefraværet blant ansatte har sunket betraktelig.
Sykefraværet blant deltakerne er stabilt lavt.
Empo AS sin spørreundersøkelse 2018 viser at ansatte og samarbeidspartnere gjennomgående
gir selskapet høy skår.

9.4 Konklusjon

Både deltagere og ansatte i Empo AS er gjennomgående godt fornøyd med arbeidsplassen.
Sykefraværet er også relativt lavt (4–5 % i 2018).
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET
Forskrift om arbeidsmarkedstiltak – kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid
§ 14-1 Formål
Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos
tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
§ 14-2 Innhold
Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en virksomhet som oppfyller kravene i §
14-5, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan
også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.
§ 14-3 Personkrets
Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd
etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre
arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.
§ 14-4 Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med
overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
§ 14-5 Krav til virksomheter som skal arrangere varig tilrettelagt arbeid
Virksomheten skal være organisert som et aksjeselskap med kommunal eller fylkeskommunal
aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses
hensiktsmessig ut fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli
godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav:
a) attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet,
b) overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode,
c) det skal ikke utbetales utbytte, og
d) virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen
gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens
produkter.
Ideelle organisasjoner som har som sin primære virksomhet å drive sosiale aktiviteter for
vanskeligstilte personer, kan godkjennes som tiltaksarrangør. Vilkårene i foregående ledd
bokstav b til d gjelder tilsvarende for disse. Kravene i annet ledd gjelder ikke for enkeltplasser
i ordinære virksomheter.
§ 14-6 Annen virksomhet
Virksomheten kan være tiltaksarrangør for andre tiltak enn varig tilrettelagt arbeid. Virksomheten kan tilby arbeidsmarkedstjenester til andre enn Arbeids- og velferdsetaten, dersom dette
ikke går ut over de tjenestene bedriften er forpliktet til å levere til Arbeids- og velferdsetaten.
§ 14-7 Ansettelsesforhold
Tiltaksdeltakeren skal være fast ansatt i virksomheten. Arbeidstakeren mottar uførepensjon,
og det er derfor ikke krav til at det skal utbetales lønn. Dette er likevel ikke til hinder for at det
i en tariffavtale, arbeidsavtalen eller annen avtale kan avtales at det skal utbetales en bonuslønn.
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§ 14-8 Tilskudd til tiltaksarrangør
Tiltaksarrangør mottar statlig tilskudd. Tilskuddet utgjør en fast, månedlig sats pr. godkjent
tiltaksplass. Satsen fastsettes av departementet. Tiltaksarrangøren mottar i tillegg kommunalt
tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Tilskuddet betales av
deltakerens bostedskommune i henhold til lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Tilskudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av deltakerens bostedskommune ved innsøking til tiltaket. Arbeids- og velferdsetaten godkjenner hva som regnes som landsdekkende
tilbud.
Advokat Sigurd Knudtzon: Styremedlemmers inhabilitet
«Bestemmelsen oppstiller altså flere vilkår som alle må være tilstede for at det skal foreligge
inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge først og fremst når et styremedlem har en særinteresse i
saken. Styremedlemmet har da en interesse som det faller utenfor vedkommendes oppgave å
fremme i egenskap av styremedlem. Typisk eksempel er når styremedlemmet er personlig
kontraktsmotpart til selskapet. Det må gjøres en vurdering om hvor tungtveiende særinteressen må være i forhold til betydningen av at styremedlemmet i utgangspunktet skal delta i alle
saker som følge av sitt forvaltnings- og tilsynsansvar. Det kan bli en sammensatt vurdering i
det enkelte tilfelle. Hvor store økonomiske verdier som er involvert (relativt for henholdsvis
styremedlemmet og selskapet), om alle involverte er kjent med inhabilitetsspørsmålet og hvor
grundig saken er forberedt av styret av en uavhengig part, som en uavhengig rådgiver, kan
være vurderingselementer i en helhetlig vurdering.»
«I det typiske inhabilitetstilfellet vil det være en motsetning i interessen til selskapet og
særinteressen til det aktuelle styremedlemmet. Dette er imidlertid ikke nødvendig kriterium. I
en kjennelse i Høyesterett (2001– 00556) ble det uttrykt at en særinteresse er 'en spesiell interesse i saken, dvs. en interesse som ikke gjelder en større gruppe av organisasjoner eller
personer' og at det 'må være tilstrekkelig at den interesse organisasjonen har i saken, er spesiell og av en slik styrke at den er egnet til å påvirke styremedlemmets standpunkt i saken'. En
interesserepresentasjon for styremedlemmet fører altså ikke i seg selv til inhabilitet. Et styremedlem som er valgt for å representere selskapets ansatte, kreditorer eller det offentlige, blir
altså ikke automatisk inhabilt selv om vedkommende representerer en interesse som i den
aktuelle sak er i strid med selskapets (Bråthen 2009). De ansattevalgte styremedlemmer kan
ikke uten videre erklære seg inhabile ved upopulære avgjørelser som for eksempel innstilling
av driften ved en avdeling. Særinteressen må dessuten være fremtredende.»
«Særinteressen må således ha en slik styrke at den er egnet til å virke motiverende på styremedlemmets standpunkt i en konkret sak. Styrken av særinteressen må vurderes opp mot risikoen for at styremedlemmet ikke vil ivareta de interessene vedkommende er satt til å ivareta i
egenskap av styremedlem. Dette må vurderes konkret. Det er altså ikke enhver særinteresse
som medfører inhabilitet; den må være kvalifisert. Aarbakke (2017) viser til et eksempel der
en skogeier som er medlem at styret for en treforedlingsbedrift, kan styrets vedtak om priser
og innkjøpspolitikk ha personlig interesse, men så lenge det dreier seg om vedtak som ikke
direkte gjelder vedkommendes egen avvirkning, er det ikke grunn til å erklære vedkommende
styremedlem som inhabil.»
Styresammensetning
Kommuneloven § 80 a fastsetter at begge kjønn skal være representert i styre for aksjeselskaper der kommuner eier mer enn 2/3 av aksjene. Aksjeloven fastsetter i § 20-6 (punkt 2) at
dersom styret har 4–5 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to personer.
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VEDLEGG 2: STYRELEDERS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
Styreleder har i mail av 16.4.19 gitt følgende uttalelse til rapporten:
Jeg oppfatter at revisjonsrapporten gir et riktig bilde av de undersøkte forhold, og har ingen
kommentarer til den, Takk for godt samarbeid. mvh Gunnar Wedde,
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KONTROLLUTVALGET I SKI

PS 22/19

Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune
- Rådmannens tilbakemelding

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00024-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen
mellom Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i
kommunen.
Vedlegg:
Svar - saksutskrift Ski KU 5-19 - vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski
kommune, Diagram for driftsutgifter, Oversikt over anlegg og driftsavtaler,
Vedlikeholdsplan, Drift av anlegg 2013, Avtale for Skihallen, Skihallen energiforbruk
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Gunnar Helge Wiik per e-post, datert 8.
januar 2019. Henvendelsen gjelder i hovedsak spørsmål vedrørende
kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder
spesielt fordelingen av energikostnader for idrettsanlegg i Ski kommune.
I møte 22.01.2019 fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 5/19 Henvendelse til
kontrollutvalget – Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som reises
vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere,
herunder sammenligning mellom de ulike aktørene.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse for status for arbeidet med
samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettsanlegg i Ski kommune i henhold til
kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18.

Rådmannens tilbakemelding
Rådmannen har gitt tilbakemelding i brev til Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat, datert 25.03.2019.
Som vedlegg til rådmannens tilbakemelding fulgte:
- Diagram for driftsutgifter (forholdsmessig fordeling av egne kostnader)
- Oversikt over anlegg og driftsavtaler
- Vedlikeholdsplan
- Drift av idrettsanlegg (2013)
- Avtale vedr driften av Skihallen (gammel avtale)
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I tilbakemeldingen har rådmannen generelt vist til behandlingen av sakene
vedørende Driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune i Utvalg for oppvekst og kultur
(11.06.18, 20.08.18, 17.09.18 og 04.02.19), og i Kommunestyret (31.10.18 og
28.11.18).
Når det gjelder driftsavtalen for Skihallen og energikostnadene der har rådmannen
gitt en utfyllende redegjørelse. Rådmannen har redegjort for følgende forhold:
 Utleie/bruk av Skihallen.
Avtalene er i hovedsak likt for alle kommunale idrettshaller i Ski kommune.
 Utleie lørdag fra 1400 og søndag.
Avtalene er helt likt som for de øvrige idrettsanleggene i kommunen.
 Strømforbruk i Skihallen.
Strømforbruket i Skihallen er høyt sammenliknet med andre haller. Dette skyldes
forhold som eldre bygg, dårlig isolasjon og bruk i mange av døgnets tider med
utleie til videregående skole på dagtid.
Brukere av Alliansehallen benytter garderobeanlegget i Skihallen. Ski kommune
dekker alt forbruk av strøm i alle kommunalt eide haller, og idrettslagene får ingen
regning på dette. På denne måten er det en form for likebehandling når de
særidrettene som benytter Alliansehallen ikke blir belastet med kostnader for bruk
av kommunens garderobeanlegg.
 Status for arbeidet.
Avtalene for de ulike idrettsarenaene i Ski vil bli lagt fram i utvalgsmøtet i Utvalg
for oppvekst og kultur i mai.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen delvis har svart opp
kontrollutvalgets punkter, men at det fortsatt gjenstår arbeid med avtaler mellom Ski
kommune og de ulike idrettsarenaene. Det vises til at saken den 15.05.19 ble utsatt i
Ski kommunestyre (sak 27/19 Driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune).
Sekretariatet savner en oversikt over kostnadsfordelingen mellom Ski kommune og
andre aktører/leietakere ved de ulike idrettsanleggene.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 21.05.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Vår ref.:19/583-2

Deres ref.:

Arknr.:026

Dato:25.03.2019

SVAR - SAKSUTSKRIFT SKI KU 5-19 - VEDRØRENDE DRIFTSKOSTNADER FOR
IDRETTSANLEGG I SKI KOMMUNE
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som reises
vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder
spesielt energikostnader for idrettsanlegg.
3. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse for status for arbeidet med
samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune i henhold til
kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18
Vedlagt følger de oversikter som var fremlagt i sak vedrørende driftsavtaler for kommunestyret, og
som vedrører kostnadsfordeling:
 Diagram for driftsutgifter (forholdsmessig fordeling av egne kostnader)
 Oversikt over anlegg og driftsavtaler
 Vedlikeholdsplan
 Drift av idrettsanlegg (2013)
 Avtale vedr drift av Skihallen (gammel avtale)
Alle relevante dokumenter på sakene som har vært til behandling, er publisert på vår nettside på
følgende saker og møtedatoer. Dette for enkel gjenfinning om det skulle være behov.
Sak 21/18
Sak 36/18
Sak 41/18
Sak 101.18
Sak 113/18
Sak 5/19

Fellestjenester

(11.06.18)
(20.08.18)
(17.09.18)
(31.10.18)
(28.11.18)
(04.02.19)

Postadresse:
Postboks 3010
1402 SKI

Besøksadresse:
Rådhuset,
Idrettsveien 8, Ski

Kontonr:
1602 44 88105
Org.nr:
960 507 878

Telefon:

E-post:
postmottak@ski.kommune.no
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På bakgrunn av de særlige forhold som har vært diskutert i tilknytning til driftsavtalen for Skihallen
og energikostnadene der, gir rådmannen en utfyllende redegjørelse i det følgende:
Utleie/bruk av Skihallen:
Utleie på dagtid mandag-fredag til Akershus Fylkeskommune (videregående skole) – inntekten
tilfaller Ski kommune.
Kommunal tildelt treningstid på ettermiddag ukedager fram til kl 2300 er gratis.
Kommunalt tildelt treningstid lørdag frem til kl 1400 er gratis.
Dette er, med unntak for leieforholdet med fylkeskommunen, likt for alle kommunale idrettshaller i
Ski kommune.
Utleie lørdag fra kl 1400 og søndag:
Inntekt til Alliansehallen AS ved utleie av Skihallen lørdag og søndag (tilsendte regnskapstall):
Kamper og Cuper:
86,5 timer
timer til kampaktivitet for 2017
kr 20 760,00
110 timer
Arrangement 2017
kr 26 400,00
Totale leieinntekter på Skihallen i 2017
kr 47 160,00
Denne inntekten tilfaller Ski Alliansehall AS, som er heleid av Ski IL Alliansen (alle idrettslagene i
Ski tettsted). Inntekten skal dekke bl.a. vakthold,renhold, forbruk av såpe, tørkepapir og
toalettpapir. Leieprisene er fastsatt av Ski kommune.
Inntekter fra cuper mv. (kontingenter, kafe mv.) tilfaller arrangørklubb.
Dette er helt likt som for de øvrige idrettsanleggene i kommunen som i større eller mindre grad
har inntekter fra arrangement på/i kommunens idrettsanlegg ute og inne.
Til vedtakspunkt 2-Strømforbruk Skihallen:
Kommunen har tidligere redegjort for hvorfor strømforbruket i Skihallen er så vidt høyt
sammenlignet med andre haller. Dette skyldes forhold som eldre bygg, dårlig isolasjon og bruk i
mange av døgnets tider med utleie til videregående skole på dagtid.
Kommunen har gjort tiltak i 2018 som vi håper å få god effekt av, bl.a. nytt tak og utskifting av
belysning fra lysrør til led-pærer.
Ettersom strømutgifter knyttet til Skihallen var et tema i kontrollutvalget, har vi foretatt en måling
av forbruk av fjernvarme og elektrisk strøm hele døgnet over en uke(uke 9). Dette var særlig
fokusert i e-postene vedlagt sak 5/19, og begrunnet i at idrettslagene som har trening mv i
Alliansehallen ikke har eget garderobeanlegg med dusjer, og derfor må bruke kommunens anlegg
i Skihallen. Det understrekes at Ski kommune ikke dekker noe energiforbruk i Alliansehallen.
Fjernvarme benyttes til oppvarming. Elektrisk strøm brukes til varmt vann og belysning.
Målingen foretatt i uke 9 følger vedlagt. Oversikten viser tidvis høyt forbruk av fjernvarme
(oppvarming) om natten. Dette skyldes lave utetemperaturer i denne perioden.
Det er antall kilowattimer fra elektrisk forbruk medgått fra kl. 1600-2300 sammenlignet med
forbruk før kl 1600 som vil være interessant å se på. Dette er forbruk knyttet til belysning og
oppvarming av vann til dusjer.
Vi har ikke mulighet til å skille på belysning og varmt vann da vi ikke har separate målere for
disse. Vi kan heller ikke skille på hvem som har dusjet når, dvs. har de trent i Skihallen eller i
Alliansehallen?
Vi kan imidlertid slå fast, med bakgrunn i målingen som er foretatt, at forbruket av elektrisk kraft
og kraft fra fjernvarme i måleperioden i det alt vesentlige har påløpt i tidsrommet fra kl 00:0016:00.
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Eksempelvis måling av forbruk mandag 25.02:
kilde
Fjernvarme (oppvarming)
Elektrisk strøm (lys, varmt vann)

kWh Kl 00:00-16:00
970
431

kWh Kl 16:00-23:00
440
293

Som nevnt over, er det ikke mulig å skille på om forbruk av elektrisk strøm til hhv varmt vann og til
belysning i Skihallen, og heller ikke på i hvilken hall treningen har foregått.
For å anskueliggjøre dette, kan man imidlertid tenke seg en 50/50 deling av forbruk kWh i
skjemaet over på hhv. varmt vann og belysning. Det blir i så fall ca. 150 kWh i forbruk på hver av
disse. Så kan man videre tenke seg at halvparten av varmtvannforbruket skyldes de som trener i
Alliansehallen, altså 75 kWh.
Ski kommune dekker alt forbruk av strøm i alle kommunalt eide haller, og idrettslagene får ingen
regning på dette. På den måten er det en form for likebehandling når de særidrettene som trener
i alliansehallen ikke blir belastet med kostnader for bruk av kommunens garderobeanlegg.
Det er ingen tvil om at hallkapasiteten i Ski «sentrum» hadde vært svært dårlig om ikke
Alliansehallen hadde dekket en stor del av behovet til Ski IL.
Rådmannen ser imidlertid at dette også sparer Alliansehallen AS for utgifter de ville hatt om de
måtte drifte egne garderober med dusjer. På bakgrunn av det store behovet Alliansehallen
dekker, ser ikke rådmannen at det er urimelig at kommunen dekker utgiftene som genereres ved
at noen særidretter som trener i Alliansehallen, benytter kommunens garderobeanlegg.
Til vedtakspunkt 3-status for arbeidet.
For status og videre fremdrift, viser rådmannen til sak 5/19 for Utvalg for oppvekst og kultur, se
vedlegg. Etter avklaring med utvalgets leder, vil de omtalte avtalene fremlegges i utvalgsmøte i
mai. Avtalen for Skihallen er inngått, men rådmannen finner det riktig at denne først fremlegges
for utvalget slik det er vedtatt i saken.
Arbeidet med å finne relevante oppgaver til idrettslagene som ikke har driftsavtaler pågår, og vil bli
lagt fram for utvalg for oppvekst og kultur i mai.

Med hilsen
Jane Short Aurlien
rådmann
Saksbehandler: Tove Næs, tlf. 64 87 85 02
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke signatur

Kopi:

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Diagram for driftsutgifter

22/19 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-6 Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Oversikt over anlegg og driftsavtaler

Idrettspark
Kråkstad

Hall - anlegg
Kråkstadhallen

Avtaler
Vaktavtale

Kråkstad

Kråkstad idrettspark

Ski Idrettspark Skihallen

Driftstilskudd 150
000
Driftsavtale

Ski Idrettspark Alliansehallen

Leie

Strømutgifter
Ski
kommune

Ski
kommune

Ski
kommune
i Skihallen
Ski Idrettspark Ski kunstgressbane 11'er Ski kommune drifter Ski
m/undervarme
12 mnd
kommune

Ski Idrettspark Ski kunstgressbane 11'er Ski kommune drifter
9 mnd
Ski Idrettspark Ski kunstgressbane 5'er Ski kommune drifter
9 mnd
Ski Idrettspark Ski stadion m/friidrett
Ski kommune drifter
9 mnd
Ski Idrettspark Ski gressbane 11'er
Ski kommune drifter
12 mnd
Ski Idrettspark Ski tennisanlegg
Ski IL - tennis drifter
selv

Ski
kommune
Ski
kommune
Ski
kommune
Ski
kommune
Ski
kommune

Avtalepunkter
Enkelt vakhold - Låsing

Betaler for drift til
Alliansehallen

Driftsansvarlig
Eiendom
Eies og drives av
Kråkstad IL
Eiendom

Ansvarlig
for utleie
kultur og fritid
Kråkstad IL
kultur og fritid, fast
utleie, sporadisk
Ski IL Alliansen

Ski Alliansehall AS Ski Alliansehall AS

Sommerdrift. Vinterdrift i regi
Kommunalteknikk
av Ski IL Fotball. Ski kommune
utførte vintervedlikeholdet, mot
betaling, i 17/18 sesongen.
Neste sesong vil Ski IL Fotball
gjøre dette i egen regi uten
støtte fra kommunen. For
detaljer se vedlagt
"oppgaveliste for Ski
idrettspark".

Ski IL fotball

Se"Oppgaveliste for Ski
idrettspark".
Se"Oppgaveliste for Ski
idrettspark".
Se"Oppgaveliste for Ski
idrettspark".
Se"Oppgaveliste for Ski
idrettspark".

Kommunalteknikk

Ski IL fotball

Kommunalteknikk

Ski IL fotball

Kommunalteknikk

Ski IL fotball

Kommunalteknikk

Ski IL fotball
Ski IL tennis
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Idrettspark
Hall - anlegg
Ski Idrettspark Ski kunstisflate

Ski Idrettspark Ski ishall
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drifter isen og
isanlegget kommunen gjør
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Sommerflaten
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drifter hallen
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Langhus Fotball
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Kultur og fritid
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Bakgrunn – Vedlikehold 2019 – 2021
Eiendomsavdelingen i Ski kommune utarbeidet i 2008 for første gang en samlet
vedlikeholdsplan for den kommunale eiendomsmassen. Med vedlikeholdsplanen for
2019 -2021 presenteres planer og behov fram til kommunesammenslåing, fortsatt
utarbeidet med etablert metodikk fra Norsk Standard. I tillegg har vi tatt i bruk, og
viser resultatene i en tilpasset versjon av styringsverktøyet ”Internkontroll Bygg” som
er utarbeidet av bl.a. Norsk Kommunalteknisk Forening. Dette verktøyet inneholder
en oversikt over anbefalt vedlikeholdsbehov ved de enkelte byggene basert på en
statusgjennomgang utført sent 2017.
Planen dekker i tillegg de strakstiltak som er påkrevet for å stanse negativ
utvikling/forfall som i løpet av få år vil lede til større skader og derved kraftig økte
kostnader ved utbedring.
Eiendomsavdelingen vil årlig utarbeide overordnet vedlikeholdsplan som rulleres på
samme måte som kommunens økonomiplan. I løpet av de neste årene er
ambisjonen å utvide planen slik at den vi omfatte det totale vedlikeholdet av
kommunens bygninger, dvs utvendig, innvendig og tilpasning til nye myndighets
og/eller brukerkrav.
Planen er laget for å gi politikere, virksomhetsledere og brukere en oversikt over
vedlikeholdsbehovet i Ski kommunes bygninger og for eiendomsavdelingens egne
prioriteringer.
Som det fremgår er det et avvik mellom budsjettrammer, og det akkumulerte behov
og anbefalte vedlikehold i Ski kommunes bygninger. En av eiendomsavdelingens
viktigste målsettinger i årene som kommer er å forhindre at kommunens
eiendomsverdier forringes ytterligere. Det er et uomtvistelig faktum at planlagt og
kontrollert vedlikehold gir god kvalitet og korrekte kostnader i løpet av en bygnings
levetid. Det er påvist i et antall undersøkelser, bl. a fra SINTEF og NKF, at
manglende vedlikehold av offentlige bygninger påfører fellesskapet store
unødvendige kostnader.
Det er nå gjennomført tilstandsvurderinger av alle kommunale bygg i tre påfølgende
år og vi har en kvalifisert oversikt over det totale vedlikeholdsbehovet. Dette ligger i
størrelsesorden 170 mill. kroner. Det er eiendomsavdelingens mål at det i løpet av
2019 skal være utarbeidet komplette tilstandsrapporter for alle kommunens
bygninger, og at rapportene deretter oppdateres løpende med årlige hovedrevisjoner.
Ski sykehus er foreløpig ikke medtatt i planen. Et mulighetsstudie viser et vesentlig
oppgraderings- og tilpasningsbehov på bygningsmasse og tekniske anlegg. Dette er
kostnadsberegnet til ca. 125 mill. kr.
Dette dokumentet gir en grov anvisning av når vedlikeholdstiltak i planperioden 2019
til 2021 kan gjennomføres, forutsatt økonomisk ramme.
I 2016, ble det innledet et samarbeid med Oppegård kommune, som også skal ta IKbygg i bruk ved vedlikeholdsplanlegging. Det ble besluttet å samkjøre programvaren,
slik at vi får et felles system. Dette har medført at prosessen med å ta i bruk dette
Web baserte systemet er noe forsinket. Vedlikeholdsplanlegging for 2019 er dermed
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delvis utført i «gammelt» og nytt system. Begge kommuner tilstreber at dette nye
Web baserte systemet vil være i felles full bruk fra annet halvår i 2019. Visning av
trafikklys i denne plan er derfor ment som illustrasjonsfoto.
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Store verdier – stort ansvar
Ski kommune er eier, forvalter og drifter av alle kommunale bygninger. Ansvaret for
disse funksjonene, både på kort og lang sikt, er tillagt eiendomsavdelingen. Dette
innebærer at avdelingen har ansvaret for brukeroppfølging, drift, renhold og
vedlikehold. Drift og renhold utføres i alt overveiende grad med egenproduserte
tjenester. I 2016 ble det opprettet en egen avdeling for bygg og vedlikehold.
Avdelingens egne håndverkere utfører primært vedlikehold på kommunale boliger.
Større vedlikehold og oppgradering utføres primært ved kjøp av eksterne tjenester
som administreres av bygg og vedlikeholdsavdelingen.
Den kommunale eiendomsmassen i Ski er på ca 187.000 m2. Forsiktig regnet
representerer dette en ”nåverdi” investering på ca 5,8 milliarder kroner! Byggene
fordeler seg på kategoriene skolebygg, barnehager, sykehjem / helsebygg, kultur /
idrett og administrasjonsbygg.

Hva er status, hvor ønsker vi å gå?
Et riktig vedlikehold / oppgradering / rehabilitering av alle Ski kommunes bygninger er
en stor utfordring, både på grunn av økonomiske rammer og etterslepet. Målet er å
kunne tilby alle brukere av kommunale bygninger lokaler med en akseptabel
standard uten at det skal medføre helserisiko å oppholde seg i kommunale
bygninger.
Et eksempel på at dette kan være krevende er satsingen på full barnehagedekning. I
tillegg til en rekke nyanlegg har det blitt etablert midlertidig barnehagedrift i lokaler
som i utgangspunktet ikke er lagt til rette for dette. Dette er nå i ferd med å snu, ved
at de små barnehagene avvikles, samtidig som det bygges nye 5 avd barnehager.
Det må også tillegges at offentlige bygg generelt har store brukergrupper som gir
slitasje og som genererer et høyt vedlikeholdsbehov.
Klima- og energiplan 2009-2013 for Ski kommune gir føringer om 10% reduksjon i
energiforbruket i kommunale bygninger i denne 5 årsperioden. Energiforbruket pr.
31.12.16 er redusert iht. målsettingen i klima og energiplanen. I forhold til andre
kommuner i Norge ligger Ski kommune allerede lavt i spesifikt energiforbruk. En
ytterligere senkning vil også kreve investeringer både i energiøkonomisering og i
vedlikehold. Det er i samme plan også gitt føringer om energikilder (fornybar energi)
og energibruk som vil kreve investeringer på vedlikeholdssiden i framtida. Disse
føringene er fulgt ved byggingen av ny barnehage på Kråkstad, rehabilitert
barnehage på Finstabekken, ved nybygg/rehabilitering av Ski rådhus.
Eiendomsavdelingen ønsker å være en profesjonell og effektiv forvalter og drifter av
Ski kommunes eiendommer, og gi korrekte og gode råd om vedlikehold og moderne
eiendomsforvaltning til de besluttende organer.
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1.

HVA ER UTFØRT

1.1

Tilstandsrapport

Det er i egenregi gjennomført en tilstandsanalyse av alle Ski kommunes
eiendommer. Det er benyttet metode som beskrevet i NS 3424 Tilstandsanalyse av
byggverk , nivå1. Tilstandsvurderingene er av overordnet/generell art og overveiende
gjort med basis i visuell observasjon understøttet av enkle målinger. Vurderingen av
det enkelte bygg vil bli løpende justert gjennom året og dette, i tillegg til en planlagt
årlig revisjon, vil lede til at Ski kommune til enhver tid vil ha en oppdatert oversikt
over vedlikeholdsbehov og planer for sine bygninger.
Rapportens metodikk tar hensyn til bygningens egenskaper, bruk og myndighetskrav,
tilstand og behov for tiltak. Dette resulterer i en ”tilstands- og konsekvensgrads”
matrise som igjen gir klare føringer i forhold til prioriteringer:
Tilstands og konsekvensgrad:
Grad
0
1
2
3

Tilstandsgrad
Ingen symptomer

Konsekvensgrad
Ingen konsekvenser

Mulig vedlikeholdsbehov
Ingen tiltak nødvendige

Svake symptomer
Middels kraftige
symptomer
Kraftige
symptomer

Små konsekvenser
Middels store
konsekvenser

Behov for vedlikehold innen 4 år
Behov for vedlikehold/reparasjon
innen 2 år

Store konsekvenser

Akutt

For å visualisere tilstanden på eiendommene er det videreutviklet et verktøy som
opprinnelig et har blitt utviklet i et samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk
Forening, Statens Bygningstekniske Etat, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norsk Brannvernforening
og Stiftelsen Bygg sertifisering.
Opprinnelig er verktøyet utviklet for en statusgjennomgang av helse- miljø og
sikkerhetsfunksjoner, men er nå benyttet for en presentasjon av resultatet av en
statusgjennomgang basert på ovennevnte
Verktøyet inneholder følgende underark til bruk ved vurderingene:
1. Tilstandsanalyse og statusvisning av byggenes tilstand
2. Års hjul for rapportering til rådmann, formannskap, kommunestyre og brukere
av kommunale bygg
3. Verktøy for registrering og rapportering av tilstand og behov for vedlikehold
Verktøyet er godt egnet for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand, skaderisiko
og vedlikeholdsbehov på byggene.
Oversiktene gir derfor visuelt bilde basert på status og vurdert behov for vedlikehold.
Skjemaet inneholder kolonner for budsjett og benyttes som et enkelt verktøy for å
vise planlagt vedlikehold med kostnader. Dette blir tilgjengelig i 2019.
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1.2

Års hjul for kontroll og vedlikehold

KARTLEGGING

BUDSJETT

Januar-april
Forvalter kartlegger tilstanden
sammenmed bruker gjennom
vernerunder i henhold til
internkontrollforskriften. Forvalter
vurderer tilstand og foreslår tiltak i egen
rapport.

September-novemberForvalter
foreslår budsjett for
gjennomføringav tiltak for å ta
vare på bygningenesamt sikre
helsemiljø og sikkerhet til
brukerne.

Forklaring:

RAPPORTERING
Mai - august
Forvalter rapporterer om tilstanden
herunder hva som er utført siste år samt
behov for nye tiltak til rådmannensom
rapporterer videre til formannskapet.

Grønt
felt(1)

Ingen store
anmerkninger
(Ok)

Gult
felt(2)

Merknader
Behov for
vedlikehold

Rødt
felt(3)

Avvik/ja
Stort behov for
vedlikehold /
oppgraderinger /
rehabilitering

Verktøyet vil bli brukt til å presentere utviklingen fra år til år og gi et visuelt bilde av
utviklingen til hjelp ved budsjettering, kartlegging og rapportering. Jo grønnere
"bildet" er, jo bedre er tilstanden.

1.3

Vedlikehold, utskiftninger og oppgraderinger

I henhold til etablerte definisjoner, bl.a. i Norsk Standard, skilles mellom planlagt
vedlikehold, utskifting og oppgradering.
Planlagt / periodisk vedlikehold omfatter regelmessige tiltak for å opprettholde
bygningsmessig og teknisk standard. Behovet påvirkes av f.eks materialvalg,
bruksmønster, alder, bruksfrekvens etc.
Utskiftninger skal erstatte utrangerte bygningsmessige og tekniske komponenter med
det formål å opprettholde samme funksjon og ”standard” som ved bygningens
ferdigstillelse. I praksis vil det si dagens standart (2011 nivå) eller femtidens standard
(passivhusstandard). Behovet påvirkes av for eksempel teknisk kvalitet og
kompleksitet, krav til driftssikkerhet, klima / geografisk beliggenhet og materialbruk.
Oppgradering er tiltak for å tilfredsstille nye tekniske krav og/eller lover/forskrifter fra
offentlige myndigheter. Det kan også være fornyelsestiltak foranlediget av nye
brukergrupper/behov eller endret bruk av bygget.
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1.4

Offentlige krav

Det foreligger et trettitalls anmerkninger/pålegg på de kommunale bygningene fra
offentlig myndighet. De aller fleste av disse er bagatellmessige og relatert til periodisk
ettersyn av elektrisk anlegg. Noen av påleggene vil imidlertid medføre større
kostnader som må betraktes som vedlikehold / oppgraderinger / rehabilitering. Totalt
er kostnadene som følger fra de offentlige påleggene på ca 14 millioner kroner. Dette
omfatter bl.a. nye rømningsveier/trapper og sprinkling etter pålegg fra
brannmyndighetene samt utbedring av el. anlegg
I tillegg stiller TEK 17 strenge krav som medfører betydelige kostnader dersom det
gjennomføres tiltak i våre bygg som gjør at regelverket i TEK 17 kommer til
anvendelse.

1.5

Miljø

I klima- og energiplan for Ski kommune står det som følger:
Kommunen forvalter en stor bygningsmasse og er dessuten en meget stor innkjøper i
lokalsamfunnet. Det betyr at en har et stort forbedringspotensial i egne bygg, og at
kommunen har en ”oppdragerrolle” som står innkjøper.
Mål for energi i bygninger m.m.
• Redusere energiforbruket i kommunale bygg med minst 10 % innen 5 år
• Øke andelen fornybar energi i kommunale bygg i forhold til 2007-nivå
• Redusere innbyggeres og bedrifters energiforbruk og øke andelen fornybar energi i bygg i
forhold til 2007-nivå

Energiforbruket i kommunens bygninger blir registrert og temperaturkorrigert, slik at en kan
foreta sammenligninger fra år til år. De siste årene er det gjennomført et betydelig arbeid for
å knytte flere bygninger til sentrale driftsovervåkingsanlegg.
Samlet kommunal bygningsmasse er ca 187.000 m2, med et totalt energiforbruk på i ca 27,3
GWh/år, tilsvarende ca 157 kWh/kvm per år. Dette er et relativt lavt energiforbruk pr
kvadratmeter, sammenlignet med gjennomsnittet i den norske, samlede kommunale
bygningsmassen. Det er likevel rimelig å anta at en mer offensiv energioppfølging, supplert
med beskjedne investeringsmidler, vil kunne gi lavere energiforbruk og bedre økonomi.
Utslipp av klimagasser fra kommunale bygg er direkte knyttet til bruk av olje til
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oppvarmingsformål, men ettersom oljeforbruket har vært svært lite de seneste årene, er dette
utslippet lavt. Bruk av elektrisitet dominerer i den kommunale bygningsmassen, og gir ikke
direkte utslipp av klimagasser. Forbruk av elektrisitet har likevel utslippsvirkninger utenfor
kommunen.
Ski kommune følger nøye utviklingen av nye energikilder. Stadig nye tekniske løsninger gir
flere muligheter og bedre lønnsomhet. Dette blir vurdert i alle nye kommunale bygg og større
rehabiliteringsprosjekt. Varmepumpe (jordvarme) er tatt i bruk ved Smedsrud barnehage og
Langhus skole. Varmepumpe (luft/vann er i bruk) ved Skotbu skole og barnehage. Ski
idrettspark og Brannstasjon Drømtorp benytter biobrensel fra Follo fjernvarme. Det er
installert brønnparker på Siggerud skole, Siggerud barnehage, Bøleråsen skole Langhus
barnehage, Finstadtunet og ved nye Follo omsorgsboliger, denne brønnparken skal også
levere energi til Dagbo. Follotrykkarena, Langhushallen og Haugjordet ungdomsskole nytter i
dag overskuddsvarme fra Lantmannen(pølsebrødbakeren) til oppvarming. Dette er energi
som tidligere bare ble sluppet ut i fri luft.
Det er lagt til rette for vannbåren varme i kommunale bygg på Kråkstad med fremtidig
mulighet for å benytte bioenergi. Follo Bioenergi har søkt konsesjon på fjernvarme i Kråkstad
sentrum. Det planlegges også en brønnpark ved Solborg bo og aktivitetssenter.

1.6

Kartlegging av radon i kommunale bygg

Ski kommune ved virksomhet eiendom hadde som mål å kartlegge alle skoler og
barnehager innen strålevernforskriften § 6 tredde i kraft 01.01.14.
For å finne ut om bygget hadde radonnivåer under grenseverdiene, ble det målt over
minst to måneder i vinterhalvåret. Med vinterhalvåret menes perioden fra midten av
oktober til midten av april. Vinterhalvåret er fyringssesong, og i denne perioden er
radonkonsentrasjonen mest stabil.
Radonmåling utført med sporfilm
Byggene ble i første omgang målt med sporfilm. Disse ble plassert i
underetasjer og i første etasje. Antall sporfilmer varierte etter byggenes
størrelse. Laboratoriet som ble brukt for analyse er Landauer Nordic.
Radonmåling utført med elektronisk apparat
I de tilfellene hvor årsmiddelverdien har ligget over 100 Bq/m3, har vi
valgt å kontrollmåle med elektronisk apparat. Dette for å kartlegge hvor
høy konsentrasjonen er når ventilasjonsanleggene er i drift. Dersom
konsentrasjonen ligger over grenseverdien når ventilasjonen er i gang, må andre
tiltak iverksettes. I de fleste tilfellene har det vist seg å være tilstrekkelig å justere
lengden på antall timer som ventilasjonsanlegget er i drift.
Rapporter på utførte målinger og tiltak er sendt til virksomhetene, alle
sporfilmanalyser, elektroniske målinger og tegninger over utplasseringene
oppbevares hos Eiendom.
Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdierog tiltaksgrense
Radonreduserende
tiltak skal iverksettesi barnehag
er, skoler mv. som er omfattetav forskrift 1. desember1995 nr. 928 om
miljørettethelseverni skoler,barnehagermv. § 2, dersomradonnivåetoverstiger100 Bq/m3 (tiltaksgrense).Tilsvarendegjelder
for boliger hvor eier ikke bor eller oppholderseg.Radonnivåetskal uansettikke overstigegrenseverd
ien på 200 Bq/m3 i slike
bygningerog lokaler.
Bestemmelsen
trer i kraft 1. januar2014.
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1.7

TEK 17

Eiendomsavdelingen stiller seg bak de vurderinger og holdninger som den
signaliserer. Denne forskriften stiller på enkelte områder krav til kommunen som
byggherre og eier som går utover ambisjonene i kommunens klima- og energiplan.
De skjerpede forskriftskrav og kommunens egne ambisjoner og vedlikehold av
eksisterende bygg vil være kostnadsdrivende på investeringssiden og også i mange
tilfelle på vedlikeholdssiden. For eksempel er fjernvarme enkel og vedlikeholds
vennlig, mens varmepumpeløsninger krever mer kvalifisert og dyrere vedlikehold.

1.8

Prioriteringer

Av kapitlene 2 til 5 framgår eiendomsavdelingens forslag til anbefalinger og
prioriteringer. Det er her forsøkt å prioritere slik at Ski kommune i løpet av
planperioden kan gå fra å være reaktiv til proaktiv. Eller med andre ord; kunne
planlegge å styre ressurser på en slik måte at vedlikeholdet av bygninger, bevaring
av verdier, kan gjøres før det er tvingende nødvendig for å kunne opprettholde
funksjonen eller for å forhindre store uforutsette kostnader.

1.9

Statlige virkemidler

Statlige virkemidler er at kommunen får momskompensasjon for drift, vedlikehold,
oppgraderinger og rehabiliteringer av kommunale bygg. Videre er
overgangsordningen ved investeringer snart over, slik at momskompensasjon skal
tilbakeføres til investeringsbudsjetter og ikke driftsbudsjettet.
Staten gir også tilskudd ved nybygging av sykehjem.
Rådhuskvartalet
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2.

SKOLER

Det er 14 skoler i Ski kommune med til sammen mer enn 40 bygninger med et totalt
brutto areal på ca 70.000 m2. Alder og tilstand er svært varierende, fra nye
bygninger til bygninger som burde vært sanert eller totalrehabilitert. Det er påvist
vedlikeholdsbehov på ca 45 mill kroner under kartleggingen i 2015. Det totale
akkumulerte vedlikeholdsbehovet på skolebygg ligger på ca 80 mill kroner, avhengig
av hvilke løsninger som velges på skolene med størst behov. Verdien av
skolebyggene i kommunen er, forsiktig vurdert, ca 2 milliarder kroner.
Et tidvis stort, og kostbart, problem i forhold til vedlikehold av skolebygg er hærverk
og tagging. Erfaring viser at kameraovervåkning av fasader og utområder har en
meget god preventiv virkning og derved også forenkler vedlikeholdet og sparer
kostnader. Det er kameraovervåking på alle kommunale skoler.

2.1

Planlagt vedlikehold skoler 2019

Trafikklysvisning av statusgjennomgang

Finstad skole

Vevelstadåsenskole
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Nedenfor er angitt de skoler som ligger til grunn for eiendomsavdelingens
planlegging av vedlikehold i 2019, gitt at det blir stilt til rådighet tilstrekkelige midler.
Virksomhetsted
Finstad skole

Beskrivelse
Generell oppgradering

Budsjett
Kr 6 000 000

Vevelstadåsen skole

Generell oppgradering

Kr

8 000 000

Universell utforming

Uteområder

Kr

2 500 000

Totalt

2.2

Kr 17 500 000

Planlagt vedlikehold skoler 2020 – 2021

2020

2021

Siggerud skole

Ski ungdomskole

Kråkstad skole

Ski ungdomskole

Siggerud skole
skole

Kråkstad skole
skole
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3.

BARNEHAGER

Det er 21 barnehager i Ski kommune med et totalt brutto areal på ca 15 000 m2.
Alder og tilstand er varierende, fra nye bygninger til bygninger som har betydelig
behov for vedlikehold. Det er kartlagt vedlikeholdsbehov på ca 11 mill kroner under
kartleggingen i 2015. I tillegg er flere av barnehagene fått pålegg om
utbedringer/endringer fra offentlig myndighet. Det totale estimerte
vedlikeholdsbehovet i barnehagene ligger i størrelsesorden ca.18 mill kroner,
avhengig av hvilke løsninger som velges i barnehagene med størst
vedlikeholdsbehov. Verdien av barnehagene i kommunen er, forsiktig vurdert til ca
500 millioner kroner.

3.1

Planlagt vedlikehold barnehager 2019

Trafikklysvisning av statusgjennomgang

Vesteraat barnehage

Siggerud gård barnehage
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Nedenfor er angitt de barnehager som ligger til grunn for eiendomsavdelingens
planlegging av vedlikehold i 2019, gitt at det blir stilt til rådighet tilstrekkelige midler
Virksomhetsted

Beskrivelse

Vesteraat barnehage

Vedlikehold/oppgradering

Kr

4000 000

Siggerud gård barnehage

Oppgradering innvendig/utvendig

Kr

2 500 000

Universell utforming

Utvendig

Kr 1 000 000

Totalt

3.2

Budsjett

Kr

7 500 000

Planlagt vedlikehold barnehager 2020– 2021

2020

2021

Smedsrud barnehage

Bøleråsen barnehage

Siggerud barnehage
Nordre Finstad barnehage

Nordre Finstad barnehage

Bøleråsenbarnehage

Smedsrudbarnehage
Siggerud barnehage
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4.

SYKEHJEM / HELSE

Det er 15 sykehjem/helsebygg i Ski kommune med til sammen mer enn 15 bygninger
med et totalt brutto areal på ca 42 000 m2. Mange av byggene er forholdsvis nye
eller nylig rehabilitert. De største vedlikeholdsbehovene er på Langhus bo og
servicesenter, den eldste delen av Solborg, samt Skoghus boliger HVPU. Det er
fastslått vedlikeholdsbehov på ca 45 mill kroner under kartleggingen i 2017. Ski
sykehus ble ervervet i februar 2018. Vedlikehold /oppgraderingsbehovet er her
anslått til 125 mill. kr. Verdien av helsebyggene i kommunen er, forsiktig vurdert, til
ca 1.500 millioner kroner.

4.1

Planlagt vedlikehold sykehjem / helse2019

Trafikklysvisning av statusgjennomgang

Nedenfor er angitt de sykehjem/helse som ligger til grunn for eiendomsavdelingens
planlegging av vedlikehold i 2019, gitt at det blir stilt til rådighet tilstrekkelige midler
Virksomhetsted

Beskrivelse

Budsjett

Solborg bo- og akt. senter

Tak og balkonger

Kr 3 000 000

Langhus bo- og aktivitet.

Generell oppgradering

Kr 4 500 000

Skoghus boliger HVPU

Generell oppgradering

Kr 3 000 000

Universell utforming

Generell oppgradering

Kr 1 000 000

Totalt

Kr 11 500 000

Langhus bo- og aktivitet
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4.2

Planlagt vedlikehold sykehjem / helse2019– 2020

2020

2021

Kråkstadtunet

Finstadtunet

5.

ANDRE BYGG

Det er i Ski kommune ca 20 bygninger med et totalt brutto areal på ca 43.000 m2.
Eiendommene i denne gruppen spenner fra verneverdige objekter som
Waldemarhøy til helt nye bygg som Follotrykk Arena. De største
vedlikeholdsbehovene er på Kråkstad samfunnshus, Ski idrettshall, samt inneklima
(ventilasjon) Ski Rådhus Det er påvist vedlikeholdsbehov på ca 80 mill kroner under
kartleggingen i 2016. Verdien av de investeringer som er gjort i bygninger innenfor
kultur/idrett og andre bygg er, forsiktig vurdert, ca 1.300 millioner kroner.

5.1

Planlagt vedlikehold andre bygg 2019

Trafikklysvisning av statusgjennomgang
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Nedenfor er angitt andre bygg som ligger til grunn for eiendomsavdelingens
planlegging av vedlikehold i 2019, gitt at det blir stilt til rådighet tilstrekkelige midler
Virksomhetssted

Beskrivelse

Budsjett

Skihallen

Generell oppgradering

Kr 1 500 000

Ski Ishall

Generell oppgradering

Kr

1 500 000

Langhushallen

Nødvendig utbedring av garderober m.m

Kr

500 000

Waldemarhøy/
Ustvedthuset
Universell utforming

Universell utforming / Rømningsveier

Kr

1 000 000

Generell oppgradering

Kr 1 000 000

Totalt

5.2

Kr

5 500 000

Planlagt vedlikehold andre bygg 2019 – 2021

2020

2021

Kjelleren

Kråkstad samfunnshus

Klubbhuset
Kråkstad idrettshall

Kjeller`n
Kråkstad samfunns hus

5.3

Universell utforming

Eiendomsavdelingen har i tett samarbeid med kommunens ergoterapeut, startet
kartlegging av universell utforming av kommunens formålsbygg. Resultatene
innarbeides i kommunens vedlikeholdssystem, IK-bygg. Det er spesielt avdekket
utfordringer for svaksynte og bevegelseshemmede. Utbedring av dette vil være et
satsningsområde for eiendomsavdelingen i planperioden, gitt at det blir stilt til
rådighet tilstrekkelige midler.
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KONKLUSJON– SAMMENDRAG
Ski kommunes bygninger vurderes til å være relativt varierte når det gjelder
tilstand og akkumulert vedlikeholdsbehov, men anses å være i underkant av
landsgjennomsnittet for offentlige bygg. Energiforb ruket i kommunens
bygninger ligger under det veide gjennomsnittet for offentlige bygg i Norge,
men det er fortsatt et sparepotensial. Planlagt brø nnpark på Solborg vil ha et
innsparings potensiale på ca. 1 mill. kr. Kommunens ervervelse av Ski
sykehus gir nye utfordringer med hensyn til vedlike hold og energiforbruk.

Videre vil det alltid være mer kostnadseffektivt å kunne planlegge
vedlikeholdsinnsatsen framfor å måtte ty til ”ad hoc” løsninger eller alternativt utsette
nødvendige innsatser til et tidspunkt hvor manglende vedlikehold har ført til økte
kostnader.
Med bakgrunn undersøkelser og forskning, bl. a. fra SINTEF og KF, vil en typisk
situasjon være at en offentlig bygningsmasse på ca 187.000 m2 vil ha et
vedlikeholdsetterslep på i størrelsesorden 230 millioner kroner.
Eiendomsavdelingens arbeid viser at etterslepet i Ski kommune ligger lavere enn
dette. Et slikt etterslep kan bare håndteres på to måter. Enten ved at det i løpet av de
neste årene bevilges tilstrekkelige med midler for å bringe bygningsmassen opp til
den forutsatte standard, eller å akseptere at et antall bygg ikke er i tilfredsstillende
stand og derved generere høyere, og mindre forutsigbare, reparasjons og
utbedringskostnader.
Normtallene viser videre at det årlig bør bevilges i størrelsesorden 30 millioner kroner
til vedlikehold for å unngå at slike etterslep oppstår.
Ski kommune har de senere årene lagt betydelig vekt på å bygge bestandige bygg
som er lite vedlikeholdskrevende. På den annen side blir byggene stadig mer
komplekse og fylt av tekniske anlegg, og de brukes mer og hardere.
Nye byggeforskrifter sammen med en spennende teknisk utvikling gir oss mulighet til
å gjennomføre nye byggeprosjekter som kan gi oss lavere energikostnader, men de
vil kreve andre og flere vedlikeholdsoppgaver.

NB:
Det gjøres oppmerksom på at prioriteringene for perioden 20 og 21 er foreløpige og
kan bli endret. I forbindelse med kommende kommunesammenslåing, vil
vedlikeholdsplan for 2020 bli utarbeidet i samarbeid med Oppegård kommune. Dette
vil skje i annet halvår i 2019.
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1 Innledning
Kommunen har over mange år tilrettelagt for at innbyggerne skal kunne utøve idrett, og det
har vært bygget idretts -, baner og haller i kommunal regi og i samarbeid med idrettslag.
Innføringen av Samhandlingsreformen i 2012 påla kommunene et større ansvar for det
forebyggende helsearbeidet og i denne sammenhengen er tilrettelegging for fysisk aktivitet
av sentral betydning for å fremme helse i befolkningen.
Ski kommune har en aktiv befolkning. Den organiserte idretten har ca 12.000 medlemmer.
Av disse er det ca 2000 aktive fotballspillere og 120 aktive friidrettsutøvere. I tillegg er det en
betydelig uorganisert aktivitet i idrettsparkene over hele kommunen. Skolene, både
grunnskolen og de videregående skolene, er også storbrukere av idrettsanleggene.
I det følgende vil denne rapporten ikke omhandle haller og andre typer idrettsanlegg, men de
ulike banene i idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud.
I takt med økt aktivitet har det blitt investert i bygging av flere idrettsbaner. Imidlertid har
kommunen mottatt en rekke klager på at driften av banene ikke er tilfredsstillende. I et forsøk
på å bedre dette ble idrettslagene tilbudt å selv drifte anleggene mot et økonomisk tilskudd
fra kommunen. Tilskuddet var i størrelsesorden ca. 1,4 mill. kroner og høyere enn det som
har vært avsatt til formålet i virksomhetenes budsjetter. Idrettslagene takket nei til tilbudet om
å drifte banene selv.
Gjentatte klager fra idrettslagene gjorde at rådmannen ønsket å få en grundigere oversikt
over vedlikeholds- og driftsbehovet, samt en anbefaling av hvordan driften bør organiseres
nå som antall baner er så vidt mange. Rådmannen nedsatte derfor en arbeidsgruppe som
skulle utrede dette nærmere. Arbeidsgruppens mål har vært å: ”Fremlegge et forslag til
hvordan Ski kommune skal drifte idrettsanleggene. Planen skal legge til rette for en
økonomisk rasjonell drift, forutsigbare rammer og forventninger, og et godt samarbeid med
idrettslagene.”
Mer konkret mandat var at arbeidsgruppen skulle:
”Kartlegge hva som er god drift av idrettsparkene.
Arbeidet må munne ut i:
 en detaljert plan for hvilke oppgaver som må gjøres daglig, ukentlig, månedlig og
årlig
 kostnadsberegne dette nivået og sammenligne med tildelte ressurser
 forslag til mulig investeringer som kan redusere driftsutgiftene på sikt
 forslag til måter å sikre god og konstruktiv dialog mellom kommunen og idrettslagene
 foreslå hvilken virksomhet som skal ha ansvaret for driften av de ulike anleggene”
Arbeidsgruppen har bestått av:
 Kommunalsjef Eli Thomassen (leder)
 Virksomhetsleder kultur Mette Skrikerud
 Virksomhetsleder kommunalteknikk Jørn Stam
 Virksomhetsleder eiendom Terje Smestad
I det følgende beskrives arbeidsgruppens arbeid med en redegjørelse for dagens status,
banenes vedlikeholdsbehov ut fra Norsk standard, budsjettet og forslag til fremtidig drift og
ressursbehov.
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2 Dagens status
Totalt har Ski kommune 14 idrettsbaner. Storsatsingen på bygging av kunstgressbaner de
siste årene gjør at kommunen fra høsten 2013 har 8 kunstgressbaner. Det er mange gode
grunner til å satse på kunstgress. Det gir først og fremst mer stabile forhold for fotballspillere
i alle aldere. I tillegg gir de 9 måneders sesong mot naturgress som bare har 6 måneders
sesong, og de tåler en mye høyere bruk enn vanlig gress. Forskjellen i brukstimer per år er
enda større enn antall måneder skulle tilsi. En kunstgressbane kan brukes ubegrenset, men
en gressbane trenger mye hvile for å fungere godt. For fritidsfotballen regner en at en
kunstgressbane kan brukes i 615 timer per sesong mot gressbanen som kan brukes bare
100 timer.

2.1 Organisering
Ansvaret for driften av de utendørs idrettsanleggene i Ski, Langhus og Siggerud idrettspark
er lagt til virksomhet kommunalteknikk. Idretten drifter selv idrettsbanene på Kråkstad, men
med tilskudd fra kommunen via virksomhet kultur. Virksomhet kultur har også ansvaret for
kontakten med idretten i kommunen.
Virksomhet kommunalteknikk driften anleggene ved hjelp av kjøp av tjenester og ved noe
bruk av eget personell. Det er ingen ansatte som har idrettsanleggene som et særskilt
ansvarsområde.

2.2 Driftsmidler
Virksomhet kommunalteknikk har en nettoramme på 1,05 mill. kroner til driften av
idrettsanleggene. I dette ligger driften av idrettsparkene, ballbinger, skøytebaner på skolene
og lysløyper. Av budsjettmidlene er det 800.000 som går til driften av idrettsanleggene.
I konsekvensjustert budsjett for 2014- 2017 er det lagt inn 300.000 til driften av de nye
kunstgressbanene.
For 2013 ble det under budsjettbehandlingen i desember 2012, avsatt 2, 5 mill. kroner som
et ekstra tilskudd til idrettsparkene og til generelt vedlikehold. Dette er en bevilgning som kun
gjelder 2013.

2.3 Spillemidler
Ved bygging av idrettsanlegg søker kommunen spillemidler for å delfinansiere utgiftene.
Følgende fotballbaner har fått/ vil få spillemidler:
Siggerud:

1kunstgress 7'er
1 kunstgress 5'er
1 grusbane 7'er

Langhus

1 kunstgress 11'er
1 kunstgress 11'er
1 gressbane 11'er
1 kunstgress 7'er
1 grusbaner 7'er
1 grusbaner 7'er

100 000,00

2 462 000,00
2 200 000,00
900 000,00
950 000,00

søkes i 2014
søkes i 2014

søkes i 2014

90 000,00
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1 grusbane 9'er
Ski

1 kunstgress 11'er m/undervarme
1 kunstgress 11'er
1 stadion m/friidrettsbane
(gressbane)
1 gressbane 11'er
1 kunstgress 5'er
SUM:

700 000,00
3 043 000,00
2 500 000,00

søkes i 2014- ikke
bevilget penger
ennå

søkes i 2014

1 445 000,00

14 390 000,00

Det er knyttet visse bestemmelser til det ansvaret som påhviler kommunen i forbindelse med
at det søkes og innvilges spillemidler. I bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet 2012 (KUD) fremkommer følgende:

2.3 Krav til driften av anlegget
2.3.1 Åpent for allmenn idrettslig aktivitet
Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år fra
ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller, for idretter som
har faste sesonger, på sesongbasis. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. I
helt spesielle tilfeller kan departementet dispensere fra kravet om å holde anlegget åpent i 30
år etter rehabilitering. Anleggseier oppfordres til å tilrettelegge særlig for barn og ungdoms
bruk av anlegget.
Dersom anlegget blir midlertidig stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier
på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen.
Departementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir
anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen som mislighold, med mindre
det foreligger godkjenning fra departementet for en forlenget stengning.
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet
opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.
2.3.2 Godkjent teknisk stand. Vedlikehold
Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de
sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg etterleves. For øvrig skal
anlegget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal
slitasje og elde.
Anlegget må være funksjonelt for den/de idretter det er bestemt til bruk for.
Anleggseier må i den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, søke å etterkomme
eventuelle nye krav til utstyr/anlegg som måtte komme i de aktuelle idrettsgrener.
2.3.5 Mislighold og misligholdsbeføyelser
Dersom ett eller flere av vilkårene i punkt 2.3 misligholdes, kan departementet kreve
tidligere utbetalt tilskudd, med tillegg av 5 % rente i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30
dager etter at departementet har fremsatt skriftlig krav om slik tilbakebetaling. Dersom
anleggseier ikke betaler innen den fastsatte tidsfristen, vil departementet inndrive kravet.
Som mislighold regnes blant annet at anleggseier avvikler driften, innstiller
betalingene, søker gjeldsforhandlinger, går konkurs eller blir satt under
tvangsforfølgning. Som mislighold regnes også rettslig eller faktisk disponering over
anlegget uten forhåndssamtykke fra departementet etter pkt. 2.3.1 og 2.3.

Dette viser at det påhviler kommunen forpliktelser til å drifte og dermed holde anleggene i
godkjent teknisk stand, for at spillemidlene skal være berettiget.
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3 Idrettsanleggenes vedlikeholdsbehov
Det har ikke tidligere vært foretatt en beregning av hva som er vedlikeholdsbehovet ved
idrettsanleggene. Arbeidsgruppen har derfor valgt å gå grundig inn for å kartlegge behovet
for den enkelte bane. Beregningene er laget på bakgrunn av Norsk standard NS-3420Z:2011 samt beregninger konsulent i SWECO har gjort for Norges fotballforbund.
Det er to viktige årsaker til at arbeidsgruppen har valgt å gå grundig inn i beregningene:
1. Å finne riktig nivå på omfanget av vedlikeholdsbehovet og deretter
ressursbehovet
2. Forventningsavklaring opp mot idrettslagene

3.1 Veiledende standarder
På oppdrag fra Norges fotballforbund har konsulent i SWECO beregnet følgende kostnader
for drift av idrettsbaner (detaljert beskrivelse i vedlegg 1):
Type bane
Kunstgress
Naturgress
Grusbaner
Friidrettsbaner

Sommerdrift
255.000
85.000
154.000
220.000

Vinterdrift
221.000
0
190.000
0

Omsettes dette til Ski kommunes baner ville budsjettet bli som følger:
Type bane
Antall baner
Pr. bane
Kunstgress
8
255.000
Naturgress
2
85.000
Grusbaner
3
154.000
Friidrettsbaner
1
220.000
Én bane med
1
221.000
vinterdrift

Sum
476.000
85.000
344.000
220.000
Sum
2.040.000
170.000
462.000
220.000
221.000
3.293.000

3.2 Ski idrettspark
Ski idrettspark består av totalt 6 baner: 2 gressbaner (11’er), 2 kunstgressbaner (11’er), 1
kunstgressbane (5’er) og 1 friidrettsbane.
Ski stadion ble bygget i 1948 og består av gressbane 11’er og en friidrettstadion som har
fostret store navn som Christina Vukicevic og Tormod Lislerud. Stadion mangler flomlys, men
den fikk nytt tartandekke i 2004. Kastøvelsene til friidrett vil bli etablert på stadion i løpet av
sommeren 2013. Gressbanen har stort behov for oppgraderinger av dekket. Det bør
vurderes om man skal legge kunstgress også her for å utvide brukstiden. I så tilfelle må
kasteøvelsene legges til gressbane 2.
Ski kunstgress 11’er er fra 2005 og har undervarme. Den har derfor krav om 12 måneders
drift. Det har vært noe feil med undervarmen. Feilen vil bli utbedret sommeren 2013
samtidig som det blir det lagt nytt kunstgressdekke.
I 2013 har vi laget ny kunstgressbane 11’er med nytt flomlys på tidligere grus 11’er. Det er
også laget en kunstgressbane 5’er uten flomlys mellom ny kunstgressbane og gressbane 2.
Gressbane 2 er en 11-er-bane som også trenger oppgraderinger av dekket.
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3.3 Langhus
I Langhus idrettspark er det i dag totalt 6 fotballbaner. 1 kunstgress (11’er), 1. kunstgress
(7’er), 1 gressbane (11’er), 1 grusbane (11’er) og 2 grusbaner (7’er).
Kunstgressbane 11’er ble etablert i 2004. I investeringsbudsjettet for 2014 er det lagt inn
midler til å skifte dekke. Kunstgress har en levetid på ca 10 år så det kan derfor søkes
spillemidler på nytt for denne.
Gressbanen er også en 11’er-bane, men denne er uten flomlys.
Grusbane 11’er vil i løpet av høsten 2013 bli lagt om til kunstgress. Det er tilfredsstillende
flomlys på banen, så det må ikke skiftes.
Det er 2 7’er grusbaner på Langhus og den ved Langhuset blir ofte benyttet av de yngste til
kamper for 5’er- fotball.
7’er kunstgress ligger helt nord i idrettsparken og ble ferdig i 2003. Slitasjen er ikke så stor
på denne banen, så behovet for utskifting av kunstgressdekket er ikke til stede foreløpig.

3.4 Siggerud
På Siggerud er det tre små baner. Det ble laget ny kunstgress 7’er og kunstgress 5’er med
flomlys i 2013. I tillegg gjenstår et område med grusbane som kan merkes til grus 7’er ved
behov.

4 Forslag til fremtidig drift
Arbeidsgruppen foreslår at ansvaret for driften av utendørsanleggene ved idrettsbanene på
Siggerud, Langhus og Ski idrettspark overføres fra virksomhet kommunalteknikk til
virksomhet kultur. På denne måten har idretten én virksomhet i kommunen å forholde seg til
når det gjelder drift av utendørs anlegg.
Arbeidsgruppen har beregnet hva som er ressursbehovet (timeressursene) for banene, dette
med utgangspunkt i Norsk standard NS-3420-Z:2011 (se vedlegg 2).

4.1 Organisering
Det foreslås å ansette 2 årsverk til å drifte idrettsparkene, samt at det leies inn ekstrahjelp på
sommeren.
Siden driften av anleggene er sesongpreget kan det å ansette eget personell medføre en
stor belastning på sommerhalvåret og en dårlig ressursutnyttelse på vinteren. Følgende
diagram viser ressursbehovet gjennom året og kapasiteten dersom det ansettes 2 årsverk. I
tabellen har en lagt inn at 70% av stillingene inngår i direkte arbeid. Resterende medgår til
kjøring mellom anleggene, pauser, møtevirksomhet o.l. I enkelte perioder kan kapasiteten
hos de to være noe høyere slik at behovet for sommerhjelp trolig er lavere enn diagrammet
tilsier.
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Behov for timeressurs ved drift av idrettsanleggene ihht. Norsk
standard og beregninger fra Sweco
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2 årsverk 70% dir tjeneste

Dersom det besettes 2 årsverk vil det være en betydelig ledig kapasitet i desember, januar
og februar. Dette er ressurser som kan benyttes til andre formål i kommunen, eksempelvis
brøyting. 2 årsverk vil dekke behovene for drift av idrettsanleggene i 6 av 12 måneder. I de
øvrige 6 månedene vil det være behov for ekstrahjelp tilsvarende ca. 1200 timer. Dette
behovet omfatter først og fremst sommermånedene noe som er en fordel da dette er en tid
hvor det er lettere å skaffe ekstrahjelp uten å måtte kjøpe dette til høye timepriser.
En kunne drøftet å kun ansette 1 årsverk, men arbeidsgruppen har ikke anbefalt dette. Det å
jobbe alene på anleggene vurderes å være en ensom jobb som også blir svært sårbar ved
fravær. Ved å ha 2 ansatte vil en dessuten ha en kjent ansvarsperson på jobb hver uke i
løpet av sommeren slik at ledelsen av sommerhjelperne kan ivaretas på en hensiktsmessig
måte.

4.2 Økonomi
Å drifte kommunens idrettsparker ut fra Norsk standard NS-3420-Z:2011 samt beregninger
konsulent i SWECO har gjort for Norges fotballforbund tilsier et budsjett på ca. 3,3 mill.
kroner. Ved å ansette eget personell vil driften ligge på nivå med Norsk standard, men
driftsutgiftene vil bli langt lavere.

4.2.1 Utstyrsbehov
Dersom kultur overtar driftsansvaret som hittil har ligget til kommunalteknikk, er det en
forutsetning at det kjøpes inn utstyr. Følgende utstyr vil det være nødvendig å gå til
anskaffelse av:
 Pickup med dobbel kabin a la VW Amarok
 Henger til å frakte nødvendig utstyr
 Traktor med alt nødvendig utstyr: Skjær, kost, slåddeutstuyr, brøyteutstyr m.m.
(vurdere å kjøpe det utstyret Ski IL fotball overtok fra Ski kunstgress A/S)
 Gressklipper (vurdere om det er det mulig å overta den som er kjøpt inn til
idrettsparken fra Kommunalteknikk)
 Multimaskin for kantklipping, løvblåsing og ryddesag
 Snøfreser
 Div håndverktøy og småutstyr
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Samlet utgjør dette et behov for budsjettmidlet tilsvarende ca. XXXXXXX kr.

4.2.2 Driftsutgifter
Ved å ansette 2 årsverk som fagarbeider og leie inn ekstrahjelp på sommeren, vil budsjettet
for driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud bli som følger:

Utgifter
Lønnskostnader
Lønnskostnader sommerhjelp
Dyprens kunstgressbaner
Etterfylling gummigranulat
Gjødsel, kalk
Salt
Rensing av tartandekke
Strøm flomlys
Undervarme Ski kunstgress
Utskifting av nett til fotballmål
Abonnement
Seminar
Driftsutg tek. utstyr
Adm utg.
Uforutsette utg.
Sum utgifter
Inntekter
Leie Ski kunstgressbane - AFK
Leie fotballbaner til kamper
Leie fotballbaner til cup
Sum inntekter
Sum netto utgifter

950 000
280 000
150 000
100 000
100 000
50 000
50 000
100 000
200 000
20 000
10 000
10 000
150 000
200 000
200 000
2 570 000

100 000

100 000
2 470 000

Drift i kommunens regi vil bli 0,8 mill. kroner lavere enn om tjenesten kjøpes eksternt til tross
for mye ledig kapasitet om vinteren.
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5 Konklusjon
Arbeidsgruppen anbefaler at ansvaret for driften av idrettsparkene overføres fra virksomhet
kommunalteknikk til virksomhet kultur. På denne måten samles idrettslagenes kontaktpunkt
inn i kommunen og ansvaret for driften av idrettsparkene, under samme ledelse.
Det anbefales at det ansettes 2 årsverk til driften av banene, og at det i tillegg benyttes
sommerhjelp i perioden mai – okt.
Det anbefales at Ski kommune drifter idrettsparkene i samsvar med Norsk standard NS3420-Z:2011. Dette medfører behov for økte ressurser tilsvarende 1,4 mill.kroner. Til
sammen vil budsjettet til driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud utgjøre 2,5
mill.kroner i året, dette inkludert vinterdrift på en av banene. SWECOS beregninger gjort for
Norsk fortballforbund tilsier at driften av de omtalte banene i Ski kommune årlig vil koste ca.
3,3 mill. kroner dersom tjenestene kjøpes til en timepris på ca. 500 kroner. Ved å drifte
tiltaket ved hjelp av egne ansatte vil utgiftene ligge 0,8 mill. kroner lavere, men med samme
timeinnsats på banene.
Det foreslås at det i Budsjett- og handlingsplan 2014 – 2017 legges inn 1,4 mill. kroner i
tillegg til de 300.000 som allerede er avsatt i konsekvensjustert budsjett til drift av 2 nye
kunstgressbaner. I tillegg forslås det at det legges inn midler til innkjøp av traktor med utstyr,
henger, pick-up, snøfreser og gressklipper, anslått il å samlet utgjøre ca. XXXXXX kroner
Så snart det finansielle er på plass bør virksomhet kultur avholde et møte med idretten. Dette
for å skape forventningsavklaring rundt hva idretten kan forvente at kommunen vil utføre av
drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
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Vedlegg

Vedlegg 1: Swecos beregninger av driftsutgifter for idrettsbaner
KUNSTGRESSBANER
Tidsforbruk vedlikehold
Sommerdrift
Brukstimer
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat
Vinterdrift
Snørydding, brøying
Salting
Bortkjøring av snø
Merkostnad etterfylling av granulat
pga vinterdrift

3000
3 t / uke
6 t / mnd
1 t / uke
1 t daglig
1 g pr år
1 g pr år
100 t / sesong
Ved behov
Ved behov
vår

Kostnader (alle kostnader eks mva)
Sommerdrift
Slådding, løsgjøring, kontroll, rydding
Dyprens
Etterfylling av granulat
(forutsetter at det ikke er vinterdrift)

50 t pr mnd x 9 mnd á 500,- = kr. 225
000,1 g pr år innleid firma á kr. 20 000,kr. 10 000,-

Vinterdrift
Brøyting, bortkjøring av snø
Slådding
evt salting
Etterfylling av granulat ca 8 t
Reparasjon

kr. 150
000,kr. 20 000,kr. 25 000,kr.16 000,kr. 10 000,-
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FRIIDRETTSBANER
Tidsforbruk vedlikehold
Kunststoffdekke
Maskinell høyttrykkvask og rens
Rydding og fjerning av søppel erc
Reparasjon

2 g pr år
4 t / uke
Etter behov

Kostnader (alle kostnader eks mva)
Maskinelt vedlikehold 2 g pr år á 25
000
Rydding og fjerning av søppel
Reparasjon

kr. 50 000,kr. 60 000,kr. 10 000,-

Grusdekke
Slådding og valsing kr. 25,-/m2
Merking 6 t/uke i 8 mnd
Kostnader (alle kostnader eks mva)

Merking (inkl kritt)
Rep av overflate (rødgrus)

kr. 100
000,kr. 100
000,kr. 20 000,-

GRUSBANER FOTBALL
Tidsforbruk vedlikehold
Sommerdrift
Slådding
Merking

3 t / uke
1 t daglig

Vinterdrift
Brøyting
Slådding
Salting

100 t/sesong
3 t/uke
Etter behov

Slådding og valsing

Kostnader (alle kostnader eks mva)
Sommerdrift
Slådding
Merking

kr. 54 000,kr. 100
000,-

Vinterdrift
Brøyting
Slådding
Salting

kr. 150
000,kr. 20 000,kr. 20 000,-
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NATURGRESSBANER FOTBALL
Tidsforbruk vedlikehold
Klipping
Gjødsling, kalking, lufting og dressing

5 t / uke i 6 mnd
2 g / år

Kostnader
Klipping
Gjødsling, kalking, lufting og dressing

kr. 60 000,kr. 25 000,-
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Vedlegg 2: Behovet for arbeidstimer ved Ski, Langhus og Siggerud
idrettspark
Beregningene av arbeidet er laget på bakgrunn av Norsk standard NS-3420-Z:2011 samt
beregninger konsulent i SWECO har gjort for Norges fotballforbund.

Ski idrettspark
Sommerdrift
kunstgress 11'er x 2
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat
kunstgress 5'er
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat
Vinterdrift - kun på 11''er kunstgress
m/undervarme i Ski
Snørydding, brøying
Salting
Bortkjøring av snø
Merkostnad etterfylling av granulat
pga vinterdrift
undervarme (spillemidler)
Friidrettsbane med gressbane (Stadion)
Maskinell høyttrykkvask og rens
Rydding og fjerning av søppel erc
Reparasjon
Klipping
pleie av gress

3 t / uke
6 t / mnd
1 t / uke
1 t daglig
1 g pr år
1 g pr år

240
120
80
200
20

9 mnd
1t / uke
2 t / mnd
0,5 t / uke
1 t uke
1 g pr år
1 g pr år

40
20
20
40
bestilles

40
20
20
40
bestilles

5

5

50
100
20
150
160

50
100
20
150
160

100
100

100
100

3 mnd drift
100 t / sesong
Ved behov
Ved behov
vår

6 mnd drift

2 g pr år
4 t / uke
Etter behov
5 t / uke i 6 mnd
6t/uke

enkel gressbane

Klipping
pleie av gress

9 mnd drift
totalt
timer
120
60
40
100
bestilles
10

6 mnd

4t / uke i 6 mnd
4t/uke

sommerdrift
vinterdrift

1465
væravhengig
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Langhus
idrettspark
Sommerdrift
kunstgress 11'er x 2
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av
søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat

kunstgress 7'er
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av
søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat

3 t / uke
6 t / mnd
1 t / uke

9 mnd drift
timer
120
60
40

1 t daglig
1 g pr år
1 g pr år

100
bestilles
10

totalt
240
120
80
200
20

9 mnd
1,5t / uke
3 t / mnd
0,5 t / uke

60
30
20

60
30
20

1 t uke
1 g pr år
1 g pr år

50

50

enkel gressbane

bestilles

bestilles
5

5

100
100

100
100

60
20

180

6 mnd

Klipping
pleie av gress

4t / uke i 6 mnd
4t/uke

GRUSBANER FOTBALL Tidsforbruk vedlikehold
Sommerdrift
Slådding
div

3 x 7'er
9 mnd
1,5 t / uke
0,5/uke

60
sommerdrift

1265
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Siggerud idrettspark
kunstgress 7'er
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat

1,5t / uke
3 t / mnd
0,5 t / uke
1 t uke
1 g pr år
1 g pr år

9 mnd

kunstgress 5'er
Slodding /børsting
Løsgjøring/harving
Kontroll skjøter etc
Rydding, fjerning av søppel
Dyprens
Etterfylling av granulat

1t / uke
2 t / mnd
0,5 t / uke
1 t uke
1 g pr år
1 g pr år

60
30
20
50

60
30
20
50

bestilles

bestilles
5

5

40
20
20
40

40
20
20
40

9 mnd

bestilles

bestilles
5

5
sommerdrift

290
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Skihallen - Fjernvarme
Tid
25.02.2019 00:00:00:000
25.02.2019 01:00:00:000
25.02.2019 02:00:00:000
25.02.2019 03:00:00:000
25.02.2019 04:00:00:000
25.02.2019 05:00:00:000
25.02.2019 06:00:00:000
25.02.2019 07:00:00:000
25.02.2019 08:00:00:000
25.02.2019 09:00:00:000
25.02.2019 10:00:00:000
25.02.2019 11:00:00:000
25.02.2019 12:00:00:000
25.02.2019 13:00:00:000
25.02.2019 14:00:00:000
25.02.2019 15:00:00:000
25.02.2019 16:00:00:000
25.02.2019 17:00:00:000
25.02.2019 18:00:00:000
25.02.2019 19:00:00:000
25.02.2019 20:00:00:000
25.02.2019 21:00:00:000
25.02.2019 22:00:00:000
25.02.2019 23:00:00:000
26.02.2019 00:00:00:000
26.02.2019 01:00:00:000
26.02.2019 02:00:00:000
26.02.2019 03:00:00:000
26.02.2019 04:00:00:000
26.02.2019 05:00:00:000
26.02.2019 06:00:00:000
26.02.2019 07:00:00:000
26.02.2019 08:00:00:000
26.02.2019 09:00:00:000
26.02.2019 10:00:00:000
26.02.2019 11:00:00:000
26.02.2019 12:00:00:000
26.02.2019 13:00:00:000
26.02.2019 14:00:00:000
26.02.2019 15:00:00:000
26.02.2019 16:00:00:000
26.02.2019 17:00:00:000
26.02.2019 18:00:00:000
26.02.2019 19:00:00:000
26.02.2019 20:00:00:000
26.02.2019 21:00:00:000

Fjernvarme
Volume (kWh)
30
120
190
190
140
40
40
140
70
80
70
70
30
50
50
50
70
50
100
60
50
30
30
10
110
100
170
200
10
30
40
130
100
150
70
30
40
30
30
40
50
40
40
60
60

Skihallen - Elektrisitet
Elektrisitet
DateTime
Volume (kWh)
2019-02-25 00:00
2019-02-25 01:00
19
2019-02-25 02:00
18
2019-02-25 03:00
21
2019-02-25 04:00
23
2019-02-25 05:00
18
2019-02-25 06:00
33
2019-02-25 07:00
29
2019-02-25 08:00
47
2019-02-25 09:00
34
2019-02-25 10:00
30
2019-02-25 11:00
40
2019-02-25 12:00
25
2019-02-25 13:00
26
2019-02-25 14:00
29
2019-02-25 15:00
39
2019-02-25 16:00
37
2019-02-25 17:00
36
2019-02-25 18:00
37
2019-02-25 19:00
36
2019-02-25 20:00
51
2019-02-25 21:00
54
2019-02-25 22:00
25
2019-02-25 23:00
17
2019-02-26 00:00
17
2019-02-26 01:00
15
2019-02-26 02:00
14
2019-02-26 03:00
17
2019-02-26 04:00
17
2019-02-26 05:00
15
2019-02-26 06:00
31
2019-02-26 07:00
27
2019-02-26 08:00
38
2019-02-26 09:00
39
2019-02-26 10:00
35
2019-02-26 11:00
39
2019-02-26 12:00
26
2019-02-26 13:00
32
2019-02-26 14:00
24
2019-02-26 15:00
29
2019-02-26 16:00
27
2019-02-26 17:00
29
2019-02-26 18:00
29
2019-02-26 19:00
34
2019-02-26 20:00
36
2019-02-26 21:00
41
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26.02.2019 22:00:00:000
26.02.2019 23:00:00:000
27.02.2019 00:00:00:000
27.02.2019 01:00:00:000
27.02.2019 02:00:00:000
27.02.2019 03:00:00:000
27.02.2019 04:00:00:000
27.02.2019 05:00:00:000
27.02.2019 06:00:00:000
27.02.2019 07:00:00:000
27.02.2019 08:00:00:000
27.02.2019 09:00:00:000
27.02.2019 10:00:00:000
27.02.2019 11:00:00:000
27.02.2019 12:00:00:000
27.02.2019 13:00:00:000
27.02.2019 14:00:00:000
27.02.2019 15:00:00:000
27.02.2019 16:00:00:000
27.02.2019 17:00:00:000
27.02.2019 18:00:00:000
27.02.2019 19:00:00:000
27.02.2019 20:00:00:000
27.02.2019 21:00:00:000
27.02.2019 22:00:00:000
27.02.2019 23:00:00:000
28.02.2019 00:00:00:000
28.02.2019 01:00:00:000
28.02.2019 02:00:00:000
28.02.2019 03:00:00:000
28.02.2019 04:00:00:000
28.02.2019 05:00:00:000
28.02.2019 06:00:00:000
28.02.2019 07:00:00:000
28.02.2019 08:00:00:000
28.02.2019 09:00:00:000
28.02.2019 10:00:00:000
28.02.2019 11:00:00:000
28.02.2019 12:00:00:000
28.02.2019 13:00:00:000
28.02.2019 14:00:00:000
28.02.2019 15:00:00:000
28.02.2019 16:00:00:000
28.02.2019 17:00:00:000
28.02.2019 18:00:00:000
28.02.2019 19:00:00:000
28.02.2019 20:00:00:000
28.02.2019 21:00:00:000
28.02.2019 22:00:00:000
28.02.2019 23:00:00:000

20
30
20
20
110
110
120
140
90
30
120
140
130
50
50
60
40
40
60
40
40
40
80
110
60
50
60
50
130
130
50
60
70
70
150
100
60
40
40
50
40
40
40
40
60
60
60
70
30
90

2019-02-26 22:00
2019-02-26 23:00
2019-02-27 00:00
2019-02-27 01:00
2019-02-27 02:00
2019-02-27 03:00
2019-02-27 04:00
2019-02-27 05:00
2019-02-27 06:00
2019-02-27 07:00
2019-02-27 08:00
2019-02-27 09:00
2019-02-27 10:00
2019-02-27 11:00
2019-02-27 12:00
2019-02-27 13:00
2019-02-27 14:00
2019-02-27 15:00
2019-02-27 16:00
2019-02-27 17:00
2019-02-27 18:00
2019-02-27 19:00
2019-02-27 20:00
2019-02-27 21:00
2019-02-27 22:00
2019-02-27 23:00
2019-02-28 00:00
2019-02-28 01:00
2019-02-28 02:00
2019-02-28 03:00
2019-02-28 04:00
2019-02-28 05:00
2019-02-28 06:00
2019-02-28 07:00
2019-02-28 08:00
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 23/19

Oppsummering revisjon 2018

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00116-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsrapport pr. 30.04.19 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonens rapport per 30.04.19
SAKSUTREDNING:
Hjemmel:
Det følger av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml) § 77 nr. 4 første punktum
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i forskrift av 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) 6
§ 6 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,
herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.

Det følger av koml. § 78 nr. 5:
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr.
§ 9 første ledd
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning.

Fakta i saken:
Kontrollutvalget behandlet den 04.09.18 sak 29/18 Overordnet revisjonsstrategi
2018. På bakgrunn av revisjonsstrategien rapporteres det til kontrollutvalget to
ganger i løpet av revisjonsåret, pr. 31.10.18 og ved avslutningen av revisjonsåret
30.04.19.

23/19 Oppsummering revisjon 2018 - 18/00116-6 Oppsummering revisjon 2018 : Oppsummering revisjon 2018

Fokusområder for regnskapsrevisjonen 2018
Fokusområdene for 2018 har vært følgende:
 Rutiner og kontroll av fullmakter for anvisning og attestasjon.
 Oppfølging av sykelønnsrefusjon.
 Rutiner for innkjøp bl.a. varemottak og offentlig anskaffelse.
 Oppfølging av investeringsbudsjett, herunder investeringsprosjekter som vil gå
over flere budsjettår.
 Regnskapspresentasjon inklusiv noter og årsberetning.
Revisjonens rapport pr 31.10.18
Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport pr 31.10.18 i møte 27.11.18 i sak
41/18. Denne gjaldt for perioden 01.05.18 – 31.10.18
Revisjonsrapport pr 31.12.18
Revisor ga en muntlig oppsummering av fokusområdene for regnskapsrevisjonen
2018 til kontrollutvalgets møte 30.04.19 i sak 15/19 Ski kommune - Årsregnskap
2018
Revisjonens rapport pr 30.04.19
Vedlagt følger revisjonens rapport pr 30.04.19. Rapporten omhandler perioden fra
01.05.18 til 30.04.19, og er en oppsummering av revisjonens arbeid og ressursbruk
for revisjonsåret 2018.
Total oversikt over budsjettert og medgått tid til revisjon av Ski kommune er som
følger:
Timeforbruk Budsjett 2018/19
Regnskapsrevisjon 691,5
800,0
Attestasjoner
125,0
165,0
Kontrollutvalg
35,8
35,0
Sum
852,3
1000
Grunnet langtidsfravær i perioden er medgått tid lavere enn opprinnelig budsjettert.
Revisjonsrapport per 30.04.19 omhandler ikke ressursbruk innen
forvaltningsrevisjon.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis.
Avslutning
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 21.05.2019
Unni Westli /s./
Rådgiver
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 24/19

Møteplan 2.halvår 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00164-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:
Tirsdag 17.september
Tirsdag 29.oktober
Tirsdag 10.desember
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.
Vedlegg:
Ski kommune - Møteplan høsten 2019
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommune v/politisk sekretariat
SAKSUTREDNING:
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt ni møter, hvorav
7 ordinære kontrollutvalgsmøter.
Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdag som møtedag og kl. 18:00 som
møtetidspunkt.
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte
organ i Ski kommune, herunder spesielt kommunestyret.
VURDERING
Grunnet kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski til Nordre Follo
kommune, vil kontrollutvalgets funksjonstid være ut 2019.
Nytt kontrollutvalg for Nordre Follo vil bli valgt høsten 2019. Imidlertid er det noe
usikkerhet når det nye utvalget vil begynne å fungere. Dette bør avklares i forhold til
blant annet følgende saker:




Valg av revisor for Nordre Follo kommune (konkurransegrunnlag utarbeidet)
Valg av sekretariat for Nordre Follo kommune
Kontroll og revisjon - Budsjett for 2020

Avslutning
Sekretariatet har p.t. ikke mottatt tilbakemelding fra Ski kommune vedrørende
bekreftelse på reservering av møtelokale på de aktuelle datoer.
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Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.
Ås, 21.05.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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26.04.2019

MØTEPLAN HØSTEN 2019
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Bemerk:
F = Frist for å sende saken til kommunalsjef for godkjenning!!!
NF = Nordre Follo
ELD = Eldrerådet
RFF = Rådet for likestilling av funksjonshemmede
E = Eiendomsutvalget
OK = Utvalg for oppvekst og kultur
TM = Utvalg for teknikk og miljø
OH = Utvalg for omsorg og helse
PBU = Plan-og byggesaksutvalget
KLO = Klagenemnd
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Bemerk:
Det tas forbehold om endringer i møteplanen!

Milepælsplan
13. november = Formannskapet NF behandler budsjett og handlingsplan
12. desember = Kommunestyret NF behandler budsjett og handlingsplan
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 25/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll K sak 26-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport –
Gjennomgang av saken om Kunstisflaten Møteplassen, Protokoll Ski KU 300419,
FKT - Innkalling årsmøte 2019, Aktivitetsplan Ski KU pr 300419
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 07/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/Møteplassen, saksprotokoll KST sak 26/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 15/19
OS 16/19
OS 17/19

Protokoll Ski KU 30.04.19 (vedlagt)
FKT - Innkalling årsmøte 2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 30.04.19 (vedlagt)

Ås, 21.05.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
26/19

18/3364-8

DATO
15.05.2019

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GJENNOMGANG AV SAKEN OM
KUNSTISFLATEN/MØTEPLASSEN
Kommunestyrets behandling 15.05.2019:
Saken ble utsatt
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

30.04.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. Johnsen (PP), Bente
Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (Sp)
Møtende varamedlemmer:
Haakon Hofgaard Dahl (H) for Lars Christian Bilet (Frp)
Forfall:
Lars Christian Bilet (FrP) leder
Fra administrasjonen møtte:
Terje Trovik, Økonomisjef (under sak 14/19 - 17/19 og 19/19)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Faith Kristiansen, Revisor (under sak 14/19 - 17/19 og 19/19)
Even Tveter, Rådgiver (under sak 14/19 - 17/19 og 19/19)
Møtesekretær:
Unni Westli, kontrollsekretær
Diverse merknader:
Møtet ble ledet av Roar Thun (AP) nestleder.
Sak 19/19 ble behandlet etter sak 18/19.
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 18/19, jf. koml. § 31, nr. 3.
Møteprotokoll godkjent 07.05.2019

Roar Thun /s./
Møteleder
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Saksliste
Side

14/19 19/00052-1

Ski kommune - Årsmelding 2018

3

15/19 19/00051-1

Ski kommune - Årsregnskap 2018

4

16/19 17/00360-6

Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS

6

17/19 19/00079-1

Høring- Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

7

18/19 19/00016-3

Referat og orienteringer

8

19/19 19/00042-4

Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld Prosjektplan

9

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Ski KU-14/19
Ski kommune - Årsmelding 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2018 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 30.04.2019:
Økonomisjef Terje Trovik ga en samlet presentasjon av årsberetning og årsmelding
for 2018.
Utvalgets medlemmer stilte spørsmål og ga kommentarer underveis i
presentasjonen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 30.04.2019:
Kontrollutvalget tar Ski kommunes årsberetning for 2018 til orientering.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Ski KU-15/19
Ski kommune - Årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 30.04.19 i sak 15/19 behandlet Ski kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen datert 23.04.19 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon
om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2018 viser et
regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0 kroner, mens netto driftsresultat er positivt
med 22,9 mill. kroner.
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er
spesielt innenfor Økonomi, Fellestjenester, Pedagogisk virksomhet, Siggerud
skole og Samhandlingsenheten at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett.
Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 23.4.2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2018.

Ski kontrollutvalgs behandling 30.04.2019:
Økonomisjef Terje Trovik ga en samlet presentasjon av årsberetning og årsregnskap
for 2018.
Revisor Faith Kristiansen presenterte revisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
Utvalgets medlemmer stilte spørsmål og kommenterte underveis i presentasjonen.
Roar Thun anmodet revisjonen om å holde kontrollutvalget orientert om arbeidet når
det gjelder hva som anses som skal anses som driftsutgifter og hva som skal anses
som investeringsutgifter i regnskapet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 30.04.2019:
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 30.04.19 i sak 15/19 behandlet Ski kommunes
årsregnskap for 2018.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen datert 23.04.19 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg
har ansvarlig revisor og økonomisjefen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Ski kommunes regnskap for 2018 viser et
regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0 kroner, mens netto driftsresultat er positivt
med 22,9 mill. kroner.
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er
spesielt innenfor Økonomi, Fellestjenester, Pedagogisk virksomhet, Siggerud
skole og Samhandlingsenheten at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett.
Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 23.4.2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2018.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Ski KU-16/19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Empo AS
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine
virksomheter, inkludert Empo AS.
b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40
%).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Ski kontrollutvalgs behandling 30.04.2019:
Rådgiver fra Follo Distriktsrevisjon IKS, Even Tveter, presenterte
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Utvalgets medlemmer stilte spørsmål og kommenterte rapporten.
Torill Rønsen stilte spørsmål om hvorfor deltakerne i Empo AS ikke var hørt i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Det ble fremmet følgende fellesforslag:
«Forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS sendes tilbake til Follo Distriktsrevisjon
IKS, som bes om å innarbeide en deltakerundersøkelse i rapporten, før den
tilbakesendes til kontrollutvalget for behandling.»
Votering:
Fellesforslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Ski kontrollutvalgs vedtak 30.04.2019:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS sendes tilbake til Follo Distriktsrevisjon IKS
som bes om å innarbeide en deltakerundersøkelse i rapporten, før den tilbakesendes
kontrollutvalget for behandling.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Ski KU-17/19
Høring- Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 30.04.2019:
Møtesekretær Unni Westli orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 30.04.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Ski KU-18/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 30.04.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
Orienteringssaker (OS):
OS 12/19

Protokoll Ski KU 19.03.19
Svein Kamfjord viste til at det i forsiden til protokollen er navngitt personer
som var til stede i møtet uten å ha noen rolle. Navnene til disse personene må
slettes fra protokollen.
Toril Rønsen Ekeberg viste til sak 13/19 Referat og orienteringer.
Møtet ble lukket under drøftingene av denne saken, jfr. koml. § 31, nr. 3.
Protokollen bes endres på følgene måte:
- Under orienteringssak OS 10/10 skal det kun stå at ordføreren
orienterte.
- De øvrige referat- og orienteringssakene må også listet opp, slik at det
fremgår at vedtaket ikke kun gjelder den ene saken.

OS 13/19

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

OS 14/19

Aktivitetsplan pr. 19.03.19

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Protokollen for Ski KU 190319 endres i samsvar med kontrollutvalgets kommentarer.
Øvrige referat- og orienteringssaker tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 30.04.2019:
Protokoll for Ski KU 190319 endres i samsvar med kontrollutvalgets kommentarer.
Øvrige referat- og orienteringssaker tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Ski KU-19/19
Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon
Investeringer og gjeld, til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 30.04.2019:
Rådgiver Even Tveter presenterte prosjektplanen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 30.04.2019:
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon
Investeringer og gjeld, til orientering.

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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Eventuelt
Rutiner ved varslingssaker
Anne Marit Holene tok opp om det bør skje en gjennomgang av rutiner for
behandling av varslingssaker i kontrollutvalget, herunder når disse skal videresendes
til hele utvalget, og når de skal avvises av kontrollutvalgets leder som ikke
hjemmehørende i kontrollutvalget.

Møtet hevet kl. 20.25

Ski kontrollutvalg 30.04.2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg, og deres sekretariat

INNKALLING – ÅRSMØTE 2019
Tid:
Sted:
Vedlagt informasjon:

4. juni 2019 | kl. 15.45 – Registering fra kl. 15.30
Clarion Ernst, Kristiansand
Se merknadsfeltet
Innkallingen går til utvalgsleder i medlemskommuner/-fylkeskommuner
og til sekretariatsleder i medlemssekretariater. Dersom andre/flere møter
fra din «enhet», bes innkallingen videresendt til rette vedkommende.
Det vil ikke bli delt ut sakspapirer på årsmøtet, men de vil være
tilgjengelig på forumets nettsider.
Det er ikke mottatt andre saker, utenom ordinære årsmøtesaker, innen
fristen.
Har du merknader eller spørsmål til innkallingen, kan du kontakte
sekretariatet, e-post: fkt@fkt.no eller mobil 41471166.

Saksliste:
Saknr.
ÅS 1/2019
ÅS 2/2019
ÅS 3/2019
ÅS 4/2019
ÅS 5/2019
ÅS 6/2019
ÅS 7/2019
ÅS 8/2019
ÅS 9/2019
ÅS 10/2019
ÅS 11/2019
ÅS 12/2019

Sak:

Merknad:

Registrering av årsmøtedelegater
Konstituering av årsmøte 2019
Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets årsmelding 2018
Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
Medlemskontingent 2020
Handlingsplan 2019-2020
Årsbudsjett 2020
Innkomne forslag/vedtektsendringer
Valg til styre
Valg av valgkomite
Valg av revisor

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

Oslo, 20. mai 2019

Benedikte Muruvik Vonen (s)
Styreleder

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Anne -Karin F Pettersen (s)
generalsekretær

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg sak – ÅS 1/19

Registrering av årsmøtedelegater
Hvert medlem har én stemme ved avstemminger. Derfor gjennomføres det en registrering i
forkant av møtet. Det gjelder særlige regler for styremedlemmene.
Dette er nærmere regulert i vedtektene - § 5:
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og
sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har
kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og
regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

Innstilling til vedtak:
Årsmøtet 2019 godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til
stede på årsmøtet 2019.
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 2/19

Konstituering av årsmøtet 2019
Ved konstituering av årsmøtet skal det iht. vedtektene velges dirigent, to referenter og to til å
underskrive protokollen. Tellekorps velges ved behov.

Innstilling til vedtak:
Årsmøte 2019 foretar følgende konstituering for årsmøte 2019:
Dirigent

Referenter
Til å underskrive protokollen

Einar Endresen
(Leder, Kontroll- og
kvalitetsutvalget, Rogaland
fylkeskommune)
Anne-Karin F Pettersen
(generalsekretær)
Aud-Kristin Løken
(Kontrollutvalget, Rygge
kommune)

Liv Tronstad
(Konsek Trøndelag IKS)
Hogne Haktorson
(Sekretariat for
kontrollutvalet i Hordaland
fylkeskommune)
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 3/19

Godkjenning av innkalling av saksliste

Innstilling til vedtak
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 4/19

Styrets årsmelding 2018
I styremøte 25. mars 2019 (SS 25/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:
Årsmøte 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018.

Vedlegg
•

Styrets årsmelding 2018
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FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
ÅRSMELDING 2018

Arendalsuka 2018
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1. Medlemsutvikling
I 2018 har FKT fått 10 nye medlemmer. Ved utgangen av 2018 var tallet 205. Av disse er
173 kommuner, 10 fylkeskommuner og 22 sekretariater. Sekretariatene dekker til sammen
over 200 kommuner/fylkeskommuner. Medlemsandelen varierer fra fylke til fylke. I Sogn og
Fjordane er samtlige 26 kommuner medlemmer. Vestlandet er generelt en landsdel der FKT
står sterkt.

2. Slik var styret sammensatt i 2018
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-20)
Ivar Mork (2018-20)
Einar Ulla (2017-19)

Styremedlem

Roald Breistein (2017-19)

Varamedlemmer:
Vara (1) Pol.
Terje Engvik (2018-20)
Vara (2) Pol.

John Helge Andersen (2018-20)

Vara (1) Sekr.
Vara (2) Sekr.

Sissel Mietinen (2017-19)
Liv Tronstad (2017-19)

Rådgiver, Temark - Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nestleder kontrollutvalget, Moss
kommune
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune
Leder kontrollutvalget, Ulstein kommune
Kontrollsjef i Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Seniorrådgjevar, Hordaland fk.
sekretariat for kontrollutvalet
Nestleder kontrollutvalget, Førde
kommune
Nestleder i kontrollutvalget, Røros
kommune
Sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

3. Den økonomiske situasjonen i FKT
Årsregnskapet for 2018 viser at FKT har en egenkapital på kr 1 264 702,- og at det var et
positivt driftsresultat på kr 48 349,- mot budsjettert positivt driftsresultat på kr 300,-.

FKT-styret 2018-2019
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4. Aktiviteten i 2018
Sentrale aktiviteter dette året har vært fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen og
gjennomføring av en to-dagers konferanse for sekretariatene på Lillestrøm. I oktober ble det
også arrangert en regional konferanse på Værnes, «Klarspråkkurs», i samarbeid med
Konsek Trøndelag IKS. Videre har styret og sekretariatet hatt en del kontakt med
medlemmene, inkludert rådgivning og veiledning. Styret har brukt tid på faglig
utviklingsarbeid, representasjon, samt kontakt med myndighetene og andre organisasjoner.
4.1.

Styrearbeidet

Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2018. Det er behandlet 104 styresaker og 32
referatsaker. Styremøtene ble lagt til Oslo, Lillestrøm, Arendal og Gardermoen. De viktigste
sakene styret har arbeidet med er omtalt spesielt nedenfor. Protokoller fra styremøtene blir
fortløpende publisert på de lukkede medlemssidene på våre hjemmesider.

4.2.

Sekretariat for FKT

Forum for Kontroll og Tilsyn har hatt eget sekretariat og en generalsekretær siden 1.1 2018.
Sekretariatet ble først lokalisert med eget kontor i Oslo sentrum, i kontorfellesskap i
Tollbugata 32. I desember 2018 ble kontoret flyttet til kontorfellesskap i Kristian August gate
14 i Oslo.

4.3.

Fagkonferanser og årsmøte

FKT har dette året arrangert tre konferanser.

4.3.1.

Sekretariatskonferanse

Dette var FKTs niende konferanse spesielt tilrettelagt for sekretariatene. Den ble gjennomført
i Lillestrøm 20. - 21. mars 2018. Her var det fokusert på:
• Generalsekretærens time | Anne-Karin Femanger Pettersen
• Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunesammenslåing – både i de «gamle»
kommunene og den nye kommunen | Arnar Helgheim
• Ny kommunelov | Erland Aamodt
• Påse-ansvaret overfor revisor – veileder |Dag Robertsen
• «Varsling» mm. – hvordan håndtere ulik informasjon om kritikkverdige forhold? |
Sander Haga Ask
• Ny personvernlovgivning fra mai 2018 (GDPR) – hvordan påvirker dette
kontrollutvalgene og sekretariatene? | Steinar Nørstebø og Ove Skåra
• Kontrollutvalgets sekretariat – veileder | Roald Breistein
• Kontrollutvalgets innstillingsrett | Wencke S. Olsen
Det var 34 deltakere til stede.
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Arnar Helgheim om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing

4.3.2. Fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen
Avviklingen av fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen, 29. – 30. mai 2018, var den
største aktiviteten også dette året. Det var ca. 160 deltakere til stede. Konferansen har
etablert seg som en viktig samlingsplass for kontrollutvalgene og sekretariatene. Her er det
mulighet for faglig samhandling både integrert i fagkonferansen og ellers utenom det faglige
programmet. Evalueringen viste gode tilbakemeldinger på utbytte og gjennomføring også
denne gangen.
Temaer og innledere på konferansen var:
• Stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite
Svein Harberg åpnet konferansen.
• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet | Nina Melsom
• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter | Anne Cathrine
Jacobsen
• Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? | Mimmi Kvisvik
• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder | Jorunn Ødegårdstuen
• Hvorfor sviktet det i Land? Oppdragsansvarlig revisor | Reidun Grefsrud
• Veileder – kontrollutvalgets sekretariat | Roald Breistein
• Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? | Rune Haugsdal og Unni
Skaar
• Lovproposisjonen om ny kommunelov | Erland Aamot
• Etikk | Henrik Syse
Før middag på hotellet den første dagen var det var lagt inn et foredrag med Anders Tangen,
med tema «Født til omstilling».
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Paneldebatt om barnevernet: Mimmi Kvisvik, Jorunn
Ødegårdstuen og Reidun Grefsrud

4.3.3 Regionale konferanser
I handlingsplanen for 2018-2019 er det et mål å utvikle og gjennomføre regionale
opplæringstiltak for kontrollutvalg og kontrollutvalgsledere i samarbeid med
medlemssekretariater. Bakgrunnen for målet i handlingsplanen var et vellykket arrangement i
Skei i Sogn og Fjordane i juni 2017.
Høsten 2018 forsøkte vi å få til en konferanse i Viken-regionen om kommunesammenslåing
og kontrollutvalgets rolle, om forutsetningene for å lykkes og om rådmannens interkontroll
underveis. Interessen var dessverre for liten til at arrangementet kunne bli økonomisk
forsvarlig for FKT.
I samarbeid med Konsek Trøndelag IKS arrangerte vi "Klarspråkkurs" på Værnes 26.oktober.
Flere sekretariat i regionen var invitert. Kursholder var Agnar Kaarbø. Kurset var rettet mot
saksbehandlere og andre knyttet til kontrollutvalgssekretariat. Målsettingen var å få
kontrollutvalgssekretærene til å skrive enklere, kortere og klarere. Kurset var lagt opp slik at
kursholder bygget på sekretariatenes egne saker. Samtlige 10 ansatte i Konsek Trøndelag
deltok på kurset.

4.4

Profilering.

FKTs hjemmeside:
• FKTs hjemmeside www.fkt.no er FKTs viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene
og konferanser.
• Det er mulig å melde seg inn i FKT direkte fra hjemmesiden.
• Det er også mulig å melde seg på konferanser via hjemmesiden.
5
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•

Sekretariatet er nettredaktør og foretar den løpende oppdateringen av hjemmesiden.

FKT i sosiale media:
• Vi har ca.120 følgere på Twitter. @FKT_no. Fra 2018 har vi også hatt en facebookside: @FKT.no. Her har vi oppnådd å få 65 følgere. Vi oppfordrer medlemmene å
følge oss på sosiale medier.
FKT i media:
• Kommunal Rapport 24. april, i fm Stortingshøringen om ny kommunelov,
https://kommunal-rapport.no/2018/04/kontroll
• Kommunal Rapport, 3. mai – ang. Valdres
• Hordaland Folkeblad, 25. september – ang. en varslingssak i Jondal kommune
• Kommunal Rapport, 14. november: «Debatt» https://kommunalrapport.no/meninger/debatt/2018/11/egenkontrollen-ma-med-i-fremtidenslokaldemokrati
FKT har i 2018 avgitt høringsuttalelse til:
• NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat
• NOU 2018 – 6 Varsling

Stortingshøringen 24. april 2018

Styrets deltakelse på kurs og konferanser mm.:
• Generalsekretæren og flere av styrets medlemmer deltok på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar.
• I forbindelse med styremøtet i Arendal i 14.-15. august, fikk styret anledning til å delta
på et par relevante arrangementer under Arendalsuka: NKRFs arrangement «Tillit og
kontroll – to sider av samme sak?» og «På innsiden: Hvordan flytte makt», arrangør
Geelmuyden Kiese.
• Styreleder og generalsekretær deltok på NKRFs årlige sekretariatssamling i
Trondheim 12. – 13. september.
• Styremedlem Roald Breistein representerte FKT på KOFAs årlige fagkonferanse 8.
november.
• FKT var invitert som gjest til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariats
høstkonferanse for kontrollutvalg 14. november. Generalsekretæren representerte
FKT.

6

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

4.5.

Kontakt med andre organisasjoner

Stortinget
FKT v/styreleder og generalsekretær deltok på stortingshøringen 24. april om den nye
kommuneloven
Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD
Styreleder og generalsekretær hadde møte med KMD 22. mars. Tema for møtet var ny
forskrift om kontrollutvalg, den nye kommuneloven, Seminaret for nasjonale
tilsynsmyndigheter, Arena for nasjonal samordning av tilsyn med kommunene og behov for
en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. I november sendte FKT søknad til KMD
om finansiering for å utarbeide en slik veileder. Søknaden ble innvilget på nyåret 2019 og
arbeidet er satt i gang.
Styreleder holdt innlegg på KMDs årlige seminar for nasjonale tilsynsmyndigheter 4. juni.
KS
KS inviterte kommunene til et pilotnettverk om egenkontroll og tilsyn. Styreleder Benedikte
Muruvik Vonen og generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen var til stede på en
samling 1 februar.
Styreleder og generalsekretær hadde møte med KS 22. mars. Tema for møtet var
stortingshøringen i fm den nye kommuneloven, muligheter for samarbeid om arrangement
under Arendalsuka og mulig samarbeid om FoU-prosjekt. Vi er enige om at vi jevnlig
utveksler relevant informasjon
NKRF
FKT og NKRF har hatt jevnlig kontakt gjennom hele 2018. Organisasjonene hadde
fellesmøte på Gardermoen 6. februar i forbindelse kontrollutvalgskonferansen til NKRF.
Generalsekretæren deltok på NKRFs faglunsj om den nye kommuneloven 20. april.
Styreleder var gjest på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar. Tilsvarende var
NKRF gjest på FKTs fagkonferanse 29.- 30. mai. Styreleder var også gjest på NKRFs
fagkonferanse i Drammen 12.- 13. juni.
Transparency International Norge (TI-N)
FKT har vært medlem i Transparency International Norge (TI-N) siden 1. januar 2008.
FKTs formål med dette medlemskapet er:
• kunne spørre TI-N når det oppstår spørsmål innen deres arbeidsfelt.
• Ambisjon om at FKT bør være representert på deres årsmøter.
• invitere TI-N som deltaker på FKTs fagkonferanser.
• aktuelt å be TI-N om å bidra på arrangement i regi av FKT
Generalsekretæren var tilstede på TI Norges årsmøte i Oslo 8. mai 2018.
Fra FKT opprettet sitt eget sekretariat, har vi også vært lokalisert i samme kontorfellesskap.

4.6. Opplæring og veiledning
Noen aktiviteter på dette virkefeltet følger naturlig i etterkant av kommunevalget hvert fjerde
år, sist i 2015. Men opplæring og veiledning er også viktig underveis i den fireårige
funksjonsperioden. Her kan nevnes:
• Sekretariatskonferanse i Lillestrøm, 20.-21. mars
• Fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen, 29.-30. mai
7
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•
•
•

Klarspråkkurs på Værnes 26. oktober
Løpende informasjon på FKTs hjemmeside
Organisasjonen blir stadig mer kjent, og mottar henvendelser både fra medlemmer og
andre om råd innenfor ulike sakstyper

I 2018 har FKT hatt flere arbeidsgrupper i gang som har jobbet med veiledere:
Sekretariat for kontrollutvalg
Arbeidsgruppen har bestått av:
• Roald Breistein, leder, styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
• Hilde Vatnar Selnes, tidl. nestleder i styret i FK, medlem i kontrollutvalget i Namsos
• Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
• Rolleiv Lind, tidl. styremedlem i FKT, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver standarder for
utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg og hva kontrollutvalget kan forvente å få
av tjenester fra sitt sekretariat. Veilederen ble presentert på fagkonferansen i slutten av mai
og publisert før ferien.
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Arbeidsgruppen har bestått av:
• Styremedlem Einar Ulla, leder, Sekretariatet for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane
fylkeskommune
• Nestleder Dag Robertsen, kontrollutvalget i Moss
• Tor-Harald Hustad, Sekretariatet for kontrollutvalget i Møre og Romsdal
fylkeskommune
• Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide et praktisk arbeidsverktøy som skal hjelpe
kontrollutvalget og sekretariatet til å gjennomføre påse-ansvaret overfor revisor på en god og
trygg måte. Veilederen blir presentert på sekretariatskonferansen på Lillestrøm i mars 2019.
Endelig veileder blir presentert på fagkonferansen 2019.
Internkontroll i sekretariatene
På bakgrunn av innspill fra flere av våre medlemmer ble det i styremøtet 11. oktober vedtatt
å opprette arbeidsgruppen «Internt kvalitetssystem i sekretariatene»:
Arbeidsgruppen består av:
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen, leder
• Styreleder Benedikte Muruvik Vonen
• Wenche Sissel Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat
• Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en veileder som identifiserer nødvendige og
tilstrekkelige internkontrolldokumenter for kontrollutvalgssekretariat. Videre skal veilederen
foreslå hvordan innholdet i internkontrolldokumentene kan tilpasses virksomheten i
sekretariatene. Veilederen skal være ferdig til sekretariatskonferansen 2020.

8

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

Opplæring av nye kontrollutvalg
Styret opprettet arbeidsgruppen 11. oktober.
Arbeidsgruppen består av:
• Styremedlem Marit Gilleberg, leder, KU-leder i Tolga kommune
• Styremedlem Roald Breistein, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
• Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat
• Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen
Arbeidsgruppen skal lage et opplegg for opplæring av nye kontrollutvalg etter
kommunevalget 2019 som inneholder følgende:
• Pp-presentasjoner om relevante tema.
• Eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen»
• kontrollutvalgets rolle i kommunens program for opplæring av nye folkevalgte.
FKT ønsker å samarbeide med lokale sekretariat om opplegget.
Samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn
Høsten 2018 var FKT i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om behovet
for å utarbeide en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. FKT sendte en
prosjektsøknad og fikk den endelig godkjent i februar 2019. Prosjektet skal finansieres over
statsbudsjettet med inntil kr. 350 000,-, og organiseres med styringsgruppe og
prosjektgruppe bestående av personer fra departementet, kommunene (rådmann),
fylkesmannsembetene og FKT (kontrollutvalg og sekretariat). Styreleder Benedikte Muruvik
Vonen og Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen vil lede hhv. styringsgruppen og
prosjektgruppen.
Prosjektgruppen:
• Leder Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT
• Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
• Leif Aarebrot, Kontrollutvalget i Oppegård kommune
• Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Petter Lodden, Fylkesmannen Vestfold og Telemark
Styringsgruppen:
• Leder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
• Ivar Mork, Kontrollutvalget i Ulstein kommune
• Ragnhild Spigseth, KMD
• Tor Ole Holbek, NKRF
• Vigdis Rotlid Vestad, fylkesmannen i Møre og Romsdal
• Roar Vevelstad, rådmann Halden kommune
Målgruppene for veilederen er fylkesmannsembetene, andre statlige tilsynsmyndigheter og
kommunenes egne kontrollorganer (kontrollutvalg, sekretariat og revisjon) og kommunen
som tilsynsobjekt.
Medlemspleie
FKT har i løpet av året mottatt en del konkrete henvendelser fra medlemmene innenfor
forskjellige områder: Henvendelsene er besvart løpende.
•
•

Valg av revisjons- og sekretariatsordning
Saksbehandlingssystem i sekretariatene
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsdeling mellom revisjon/sekretariat i forbindelse med overordnet analyse
Innsynsrett for kontrollutvalget
Kontrollutvalgsleders møterett
Lukking av et saksforberedende møte
Suppleringsvalg til kontrollutvalget
Antall medlemmer i KU etter kommunesammenslåing
Samlokalisering av sekretariat og revisjon
Møteoffentlighet og låste dører, svar fra KMD, datert 26.juni
Avlysning av folkevalgte møter etter KL § 32, svar fra KMD 15. oktober

Personvernombud i sekretariatene
Fra høsten 2018 kan FKT tilby personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariat.
Ordningen er etablert etter oppfordring fra medlemmer. Ved utgangen av 2018 var det fire
sekretariat som benytter seg av ordningen.
Faglige innlegg
FKT har holdt innlegg på ulike arrangementer:
•
•
•

Styremedlem Roald Breistein var i Nettverk for sekretariata i Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane 20. juni, der presenterte han veilederen om kontrollutvalg og
sekretariat.
Generalsekretæren var i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo-regionen 25.
oktober og snakket om endringer i kommuneloven og betydning for kontrollutvalg og
sekretariat.
FKT var invitert sammen med NKRF til Sekretariatssamling i Larvik 16. november for
blant annet å snakke om høringsprosessen knyttet til ny forskrift om kontrollutvalg og
revisjon, og om hva FKT og NKRF tenker om samarbeid mellom organisasjonene.
Generalsekretæren representerte FKT.

Juridisk rådgivning
Styret har hatt løpende avtaler om rådgivning og juridisk bistand med Jan Frithjof Bernt.
Avtalen har ikke vært benyttet i utstrakt grad i 2018.
Hjemmesiden:
Ellers er det som nevnt tidligere vår hjemmeside www.fkt.no som er vårt viktigste talerør og
informasjonskanal overfor medlemmer og andre mellom årsmøter og konferanser.
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 5/19

Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
I styremøtet 29. januar 2019 (SS 3/19) behandlet styret sak om årsregnskapet 2018:
Dette ble vedtatt:
Regnskapet for 2018 oversendes revisor til behandling

I styremøte 29. april 2019 (SS 42/19) avla styret årsregnskapet for 2018 og vedtok følgende
innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:
Årsmøte 2019 godkjenner FKTs årsregnskap for 2018.

Vedlegg
•

•

Årsregnskap 2018
- resultatregnskap 2018
- balanseregnskap pr. 31.12.2018
- noter til årsregnskapet 2018
- kommentarer til regnskap 2018
Revisjonsberetning for 2018
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RESULTAT REGNSKAP 2018
Org.nr. 989 545 159

Regnskap

Budsjett

Regnskap

2018

2018

2017

Inntekter
Medlemskontingent

1 230 750,00

1 250 000,00

751 400,00

Inntekt kursvirksomhet

1 231 850,00

1 300 000,00

1 472 105,00

249,00

500,00

344,47

3 905,31

6 000,00

5 606,11

2 466 754,31

2 556 500,00

Kursutgifter

802 139,41

975 000,00

999 391,87

Hjemmeside

18 219,50

15 000,00

9 625,00

Sekretariat

1 273 872,30

1 235 000,00

621 426,61

Styrearbeid

263 653,65

200 000,00

56 037,50

30 000,00

Renteinntekter DNB (brukskonto)
Renteinntekter DNB (høyrente)

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 229 455,58

Utgifter

Arbeidsgruppe på-se ansvar
Lønnsutgifter (juridisk rådgivningsbistand)
Diverse (gebyr,porto)
Kontingenter

1 300,00

1 200,00

RESULTAT

1 200,00
105 973,00
67 763,25

Etableringskostnader nytt sekretariat

SUM DRIFTSUTGIFTER

5 000,00
953,75

Andre utgifter (utredning sekretariatsløsning)

Diverse tiltak handlingsplanen
Andre kostnader

294 642,51
13 053,67

100 000,00
3 182,40
2 418 404,76

2 556 200,00

2 119 029,66

48 349,55

300

110 425,92

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

Org.nr. 989 545 159

Kommentarer til regnskap 2018
Kurs
I regnskapsoppsettet er inntekten for personvernombudstjenesten (kr. 63 540,-) lagt til kursinntektene.
I regnskapet for 2019 vil disse inntektene vises som egen post.
Kurs spesifisert:
Sekretariatskonferanse

Fagkonferanse

Kursinntekter

180 240

965 070

Regional konf.
Værnes
23 000

Kursutgifter

125 376

644 340

32 423

RESULTAT

54 864

320 730

-

9 423

Hjemmeside
Årsavgift og brukerstøtte nettsideleverandør, IT-kostnader (Exchange Online, Office 365)
Sekretariat
Sekretariatet har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet. Årsaken er kostnader for utført
sekretariatsarbeid høsten 2017 ifm. styrearbeid, og avslutning av regnskap 2017 som er betalt til NKRF i
2018. (NKRF utførte sekretariattjenester for FKT i 2017)
Styrearbeid
Reisekostnader og møtekostnader styret. Styret har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet.
Årsaken til dette er refusjonskrav/lønn og krav/tapt arbeidsfortjeneste.
Lønnsutgifter (juridisk rådgivning)
I 2018 hadde vi ikke utgifter til juridisk bistand. Posten viser kostnader forbundet med
personvernombudstjeneste. I regnskapet for 2019 vil disse utgiftene vises som egen post.
Kontingenter
Kontingent for 2017 til Transparency International
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 6/19

Medlemskontingent 2020
Styret behandlet sak i styremøtet 25.3 (sak 31/19) som omhandlet behov for økning i
kontingentsatsene for 2020.
Styret vedtok følgende:
Styret tar informasjon om status for medlemsverving til orientering og ber generalsekretæren
om å legge til grunn styrets innspill om kontingentsatser i fm budsjett for 2020.
Til grunn for beregningene av medlemskontingent er samtlige av de nyopprettede
kommunene der vi er inne med medlemskap i en eller flere av de gamle kommunene som
blir sammenslått per 1.1 2020.

I styremøte 29. april 2019 (SS 43/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak
•

Årsmøtet 2019 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2020

Kommune 0 - 5 000 innb.
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.
Kommuner med mer enn 50 000
innb.
Fylkeskommuner
Sekretariater

2020
3 500
7 000
9 000
12 000
15 000
15 000
9 000
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 7/19

Handlingsplan 2019-2020
I styremøte 29. april 2019 (SS 45/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak
Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs handlingsplan for 2019-2020.

Vedlegg
•

Handlingsplan 4.5 2019- 31.12 2020
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HANDLINGSPLAN FOR FKT
PERIODEN 4.6.2019 – 31.12.2020

A. FORMÅL (jf. FKTs vedtekter, pkt. 1) OG OPPGAVER

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.
Forumets primæroppgaver er ifølge vedtektene å styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes arbeid
med kontroll og tilsyn, være en pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og
sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling, styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes
kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag, være en pådriver i politiske prosesser i saker som
omhandler kontroll og tilsyn, og styrke kontrollutvalgenes stilling i kommunene, herunder
kontrollutvalgenes økonomi.
Andre oppgaver er å sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av
revisjonsoppgaver, være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer, synliggjøre
overfor omverdenen hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er, være et serviceorgan for kontrollutvalg
og sekretariat, og å være et talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. Alle i målgruppen
skal være kjent med FKTs tilbud.

B. SATSINGSOMRÅDE: MEDLEMSVERVING

For å lykkes som retningsgivende forum innen våre fagfelt må FKT ha tilstrekkelig medlemsgrunnlag og
økonomisk handlefrihet. Målsettingen er å øke medlemstallet fra å ha en dekning per i dag på 41% av
medlemspotensialet til å komme så nær 100% som mulig. Profesjonalitet og troverdighet i de tjenestene
vi leverer, er fortsatt viktig i denne sammenhengen. FKT vil vurdere å utvide medlemspotensialet til
andre grupper.

C. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING FOR ØKT GJENNOMSLAGSKRAFT

For å lykkes med primæroppgavene skal FKT være synlig og bidra med kompetanse i relevante fora,
arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Aktuelle høringsuttalelser og synlighet i mediebildet vil være en
naturlig del av dette. Arendalsuka skal benyttes som arena for profilering og samfunnspåvirkning.
Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, ikke bare i dialogen med medlemmene, men også
overfor potensielle medlemmer og samfunnet for øvrig. Aktuelle nyheter må spres på sosiale medier. I
2019 og 2020 satser vi i tråd med vår mediestrategi på en markant økning i antall følgere på facebook og
twitter.

D. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING

Nyttige tilbud innenfor opplæring og veiledning gjør FKT til en attraktiv medlemsorganisasjon.
Medlemmene skal involveres i dette arbeidet.
FKT vil bidra med relevant opplæring og veiledning overfor både kontrollutvalg og sekretariater,
herunder:
•
Fortsette med årlig fagkonferanse og sekretariatkonferanse
•
Utvikle og gjennomføre regionale opplæringstiltak for kontrollutvalg og
kontrollutvalgsledere i samarbeid med medlemssekretariater
•
Tilby veiledere på relevante fagområder. I 2019 og 2020 vil vi ha tre til fire veiledere
under utvikling. FKT vil satse mer på å søke ekstern finansiering for utvikling av
veiledere
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•
•

Tilby medlemmene juridisk og annen relevant faglig rådgivning og bistand. Vi har som
målsetting at våre medlemmer velger FKT som sin naturlige leverandør av
personvernombudstjenesten.
Kontinuerlig vurdere nye tiltak og konsepter for å styrke kontrollutvalgenes og
sekretariatenes kompetanse, gjerne etter innspill fra medlemmene

E. MEDLEMSKOMMUNIKASJON

Som medlemmer i denne sammenheng menes både kontrollutvalg og sekretariat, og kontrollutvalgenes
medlemmer og sekretariatenes ansatte. FKT sender ut medlemsinfo jevnlig. Nettsidene er en naturlig
kommunikasjonskanal overfor medlemmene, og må videreutvikles etter medlemmenes ønsker og FKTs
behov. FKT vil bruke sosiale medier mer aktivt i sin medlemskommunikasjon. Vi vil vurdere nye
kommunikasjonskanaler.

F. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID

FKT ønsker å videreutvikle seg som faglig forum for medlemsgruppen og samarbeide med andre
organisasjoner der det er naturlig, å samarbeide. Dette skal bidra til faglig videreutvikling av forumet og
gi merverdi for medlemmene.
Styret og FKTs sekretariat vil sammen med medlemmene videreutvikle nye tiltak som støtter opp om
organisasjonens formål. Medlemsnytte skal være den bærende drivkraften i dette arbeidet. Utviklingen
skal også sikre forumets økonomiske handlekraft og bidra til konstruktiv samfunnspåvirkning. Dersom
utviklingen av tiltak kan komme under regler for tildeling av offentlige midler, vil FKT søke å finansiere
prosjekter på denne måten.
Høsten 2019 vil vi søke samarbeidspartnere og ekstern finansiering for å sette i gang planlegging av et
FoU-arbeid om kontrollutvalgenes bestiller-rolle.

25/19 Referat og orienteringer - 19/00016-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 8/19

Årsbudsjettet 2020
I styremøte 29. april 2019 (SS 44/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak
Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2020.

Vedlegg
•

Årsbudsjett 2020
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Org.nr. 989 545 159

BUDSJETT 2020
Budsjett
2019

Regnskap

BUDSJETT

2018

2020

Inntekter

Medlemskontingent
Fagkonferanse
Sekretariatskonferanse
Regional konferanse,annet
Sum konferanseinntekter
Personvernombudstjeneste
Renteinntekter DNB (brukskonto)
Renteinntekter

1 300 000

1 230 750,00

1 300 000

1 350 000

1 231 850,00

1 695 000

6 500

3 905,31

6 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 656 500

2 466 754,31

3 046 000

1 025 000

802 139,41

1 323 500

15 000

18 219,50

20 000

1 250 000

1 273 872,30

1 264 142

240 000

263 653,65

263 000

45 000
249,00

Utgifter

Fagkonferanse
Sekretariatskonferanse
Regional konferanse, annet
Sum konferanseutgifter
Hjemmeside
Personalkostnader sekretariat
Kontorkostnader sekretariat
Sum sekretariat
Styrearbeid
Juridisk rådgivningsbistand
Personvernombudstjeneste
Kontingenter
Div. tiltak i hh.t handlingsplan
(arbeidsgrupper)
Andre kostnader
SUM DRIFTSUTGIFTER
RESULTAT

25 000

1 200

0

20 000

56 037,50

37 500

1 300,00

1 400

100 000

100 000
3 182,40

9 000

2 656 200

2 418 404,76

3 038 542

300

48 349,55

7 458
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 9/19

Innkomne forslag og vedtektsendringer
I henhold til vedtektene, pkt. 5, ble det (19. mars 2019) sendt ut e-post til medlemmene med
varsel om at medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må
sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, innen 23. april 2019.
Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtektsendringer til årsmøtet 2019

Innstilling til vedtak
Årsmøtet 2019 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller
vedtektsendringer fra medlemmene.
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 10/2019

Valg til styre
Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet iht. vedtektene i oddetallsår velge to
styremedlemmer og to varamedlemmer fra kontrollutvalgssekretariatene for to år.
Leder, nestleder og styrets øvrige medlemmer/varamedlemmer er ikke på valg i 2019.

Forslag fra valgkomiteen:
Styremedlemmer (to år):
•
•

Einar Ulla – gjenvalg for 2 år (Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS)

Varamedlemmer (to år):
•
•

Første vara: Bjørn H Wikasteen - ny for 2 år (Seniorrådgiver ved K-sekretariatet)
Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal)

Vedlegg
•

Forslag fra valgkomitéen
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Framlegg frå valnemnda for FKT 2019
Valnemnda for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) kjem med framlegg til val av styremedlemar med
vara på årsmøtet i 2019.
Valnemnda 2019 har bestått av: Arnar Helgheim (leiar), Frank Willy Djuvik (nestleiar), Synnøve
Solbakken og Torill Bakken. Varamedlemar: Tage Pettersen og Kjell Tore Wirum.
Styret
x
x
x
x
x
x
Vara
x
x
x
x

Benedikte Muruvik Vonen, styreleiar
Dag Robertsen, nestleiar
Marit Gilleberg
Ivar Mork
Einar Ulla: På val i 2019
Roald Breistein: På val i 2019
Terje Engvik.
John Helge Andersen.
Sissel Mietinen. På val i 2019
Liv Tronstad. På val i 2019

Styremedlemar
Av styremedlemane er det Einar Ulla og Roald Breistein som står på val i 2019. Roald Breistein har
sagt frå seg attval. Einar Ulla har sagt ja til førespurnad om attval. Valnemnda foreslår dermed eit
nyval og eit attval.
Varamedlemar
Det er Sissel Mietinen og Liv Tronstad som står på val. Sissel Mietinen har sagt frå seg attval, medan
valnemnda foreslår Liv Tronstad som styremedlem. Valnemnda foreslår dermed to nye
varamedlemar.
Framlegg til 2 styremedlemar:
x Einar Ulla – attval for 2 år (Kontrollsjef i Sog og Fjordane fylkeskommune)
x Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgjevar i Konsek Trøndelag)
Framlegg om 2 varamedlemar
x Første vara: Bjørn H Wikasteen  ny for 2 år (Seniorrådgjevar ved KSekretariatet)
x Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Dagleg leiar i Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal)

Førde, 10. mai 2019
For Valnemnda for FKT

Arnar Helgheim, leiar
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 11/2019

Valg av valgkomite
I henhold til vedtektene skal årsmøtet velge valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer
og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra
sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i
partallsår).
Valgkomitéen består i dag av:
Medlemmer:
• Arnar Helgheim, daglig leder, SEKOM-sekretariat (leder)
Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, Sogn og Fjordane f. kom. (nestleder)
• Synnøve Solbakken, kontrollutvalsleiar Kvinnherad kommune
• Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS
Varamedlemmer:
• Tage Pettersen, kontrollutvalgsmedlem Moss kommune
• Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat
I 2019 er Arnar Helgheim, Torill Bakken og Kjell Tore Wirum på valg. Alle har i
utgangspunktet takket ja til gjenvalg.
Fordi det er politikerne som er på valg i 2020, foreslås Frank Willy Djuvik som ny leder. Da
hadde det også vært naturlig å foreslå dagens leder, Arnar Helgheim som ny nestleder. Men
for å unngå at leder og nestleder er fra samme fylke (fra 2020), foreslår styret at Kjell Tore
Wirum tiltrer som fast styremedlem og nestleder. Torill Bakken foreslås som
vararepresentant.

Innstilling til vedtak:
Valg av medlemmer til valgkomitéen:
Medlemmer:
• Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (to år)
• Arnar Helgheim, daglig leder SEKOM-sekretariat (to år)
Varamedlemmer:
• Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (to år)
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Sekretariat for FKT

Leder og nestleder:
• Leder: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, S. og Fj. f. kom. (ett år)
• Nestleder: Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (ett år)
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 12/2019

Valg av revisor
Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene velge revisor hvert år.

Innstilling til vedtak:
Valg av revisor (ett år):
•

Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 30.04.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. 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. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan
(møtene starter kl. 18:00)

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Fellesmøter med Oppegård KU
4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S

Frist

Ansvar

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.01.19
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Møter 1.halvår 2019:
22.1 – Formannskapssalen, Ski rådhus
19.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus
30.4 – Formannskapssalen, Ski rådhus
28.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

Gjennomført

FIKS

Status

FIKS
FIKS

FIKS

Avsluttet
KST 13.2.19

Gjennomført
Deltakere:
Roar Thun
Torill Rønsen Ekeberg
Lars Christian Bilet
Svein Kamfjord
Anne Marit Holene
Bente Njøs Paulshus
Karl Macken Johnsen
Deltakere:
Roar Thun

Gjennomført
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Nr.
8.

9.

10.

11.

12.

Beskrivelse
Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019)
2. Tertialrapport (mai-aug 2019)
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18(perioden 01.05.18- 31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18- 30.04.19)
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2018
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
Integrering av flyktninger
Ressurskrevende brukere
Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
EMPO AS

Organisasjonskultur m.m.

13.

Frist

Ansvar

15.04

Rådmann
FDR
FIKS

Mai
Sep

Rådmann
Rådmann

Status

Avsluttet

KU 30.4.19
KU 30.4.19
KU 30.4.19

FDR
FDR
FDR
FDR

KU 4.9.18
KU 27.11.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 09.11.16

2018
2018
2018
2018

FDR
FDR
FDR
FDR

KST 26.9.18
KST 13.2.19
KST 13.2.19

2019

FDR

KU 4.9.18 – FR rapport
KU 22.1.19 – FR rapport
KU 27.11.18 - FR rapport
KU 28.11.17 - Tema
KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 11.6.18 – Prosjektplan
KU 30.4.19 – FR rapport sendt tilbake
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger
KU 16.10.18 - Prosjektplan

Nov 2018

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole

FIKS

Infrastrukturprosjekters belastning

FIKS

Investeringer og gjeld

FIKS
Aktivitetsplan

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Utsatt
KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Saken trukket
KU 22.1.19 – Tema
2
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

KU 19.3.19 – Mål og problemstillinger
KU 30.4.19 - Prosjektplan
14.

Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)
Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)

15.
16.

17.

Byutvikling (2017)
Kommunale anskaffelser (2017)
Eiendomsforvaltning (2017)
Budsjett for kontroll og revisjon
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 – 2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:
Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)
Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak

28.4.16
2.6.16 og
2.12.16
7.3.17
12.4.17

Rådmann
Rådmann

KU 20.03.17
KU 13.12.16

KST 15.05.17
KST 18.1.17

Rådmann
Rådmann

KST 14.2.18
KST 29.3.17
KST 30.5.18

15.8.17
15.5.18
28.2.19
13.6.18
31.12.18
31.12.18

Rådmann
Rådmann

KU 22.1.18
KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av
anbefaling g)
KU 19.3.18
KU 5.9.17
KU 11.6.18
KU 19.3.19
KU 27.11.18

September

FDR/FIKS

KU 4.9.18

KST 12.12.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 12.10.16

Våren 2017

Rådmann

2017

Rådmann

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 16.10.18 - Orienteringssak
KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 27.11.18
KU 22.1.19
KU 19.3.19

Rådmann
Rådmann
Rådmann

Bekymringsmeldinger om skole i Ski (U.OFF.)

Aktivitetsplan

KST 27.9.17
KST 29.8.18
KST 13.2.19
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