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Sak 19/17  Status for kommunesammenslåingen 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00129-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Ordførers redegjørelse tas til orientering. 

Kontrollutvalget foreslår et fellesmøte med kontrollutvalget i Oppegård den 29. mai 
for å drøfte samarbeidet om kontroll- og tilsynsaspektene i 
kommunesammenslåingen. 

Vedlegg: 
e-post050417Til Rådmannen Foreløpig fellesnemnd  Nordre Follo kommune -
regnskapsføring og kontroll.pdf, Monica Lysebo 070417 SV_ Foreløpig fellesnemnd
Nordre Follo kommune - regnskapsføring og kontroll.pdf, Sjekkliste kommunereform
fra NKRF 2016.pdf

SAKSUTREDNING: 

Før kontrollutvalgets behandling av saken har vi avtalt med ordføreren at 
kontrollutvalget deltar i kommunestyrets seminar fra kl 18.00 hvor ordføreren vil 
orientere om status for kommunesammenslåingen. Ordføreren deltar deretter i 
kontrollutvalgets møte som vil behandle saken.   

Ifølge avtalen mellom de to kommunene av 14. september 2016 skal den nye 
kommunen etableres med virkning fra 1. januar 2020.  
Stortinget avgjør den nye kommunestrukturen våren 2017. Etter Stortingets vedtak 
skal det opprettes en fellesnemnd for å forberede etableringen av den nye 
kommunen, Jf. Inndelingslova § 26.  De to kommunene har allerede med virkning fra 
1. januar 2017 opprettet en foreløpig fellesnemnd som 6. mars d.å. innstilte om
reglement sitt arbeid. I reglementet foreslås følgende oppgaver:

 Utarbeide forslag til eksisterende kommunestyrer om budsjett for den foreløpige
fellesnemndas arbeid

 Utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett for fellesnemndas videre arbeid
med sammenslåing av kommunene

 Starte rekrutteringsprosess for felles administrasjonssjef
 Sørge for medvirkning fra de ansatte, herunder opprettelse av et midlertidig

partssammensatt utvalg
 Starte kartleggings- og harmoniseringsarbeidet
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 Utarbeide kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge en ny kommune 
og legge til rette for god informasjon og kommunikasjon med innbyggere og 
ansatte 

 Utrede godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av 
fellesnemndas arbeidsform 

 Utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler 
for Nordre Follo kommune 

 I tillegg saker Foreløpig fellesnemnd bestemmer 

Avtalen mellom kommunene av 14. september 2016 beskriver fullmakter og 
oppgaver for Fellesnemnda etter Stortingets vedtak i detalj. Fellesnemnda får bl.a. i 
fullmakt å: «Vedta revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de deltakende kommunene.» 

Oppegård kommunestyre vedtok 27. mars d.å. reglement og budsjett for den 
foreløpige Fellesnemnda, jf. sak 10/2017 og 11/2017. Vi kan ikke se at 
kommunestyret i Ski har fått seg forelagt tilsvarende forslag ennå.  

Ski kommune har samlet viktige dokumenter om arbeidet med kommunereformen på 
sine internettsider, her.   

I saksframlegget om reglementet for kommunestyret i Oppegård, jf. også 
budsjettforslaget for foreløpig fellesnemnd sak 11/17, vises det til at Oppegård 
kommune skal ha sekretariatsfunksjonen og forestå utbetalinger.    

Kontroll- og tilsynsaspekter ved sammenslåingsprosessen: 
 
Inndelingsloven gir de lovmessige rammene for sammenslåingsprosessen, herunder 
kontroll- og tilsynsaspektene.  
 
En gruppe i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) har avgitt en sjekkliste for 
revisor, kontrollutvalg og sekretariat som forberedelse til kommunereformen, jf. 
vedlegg. Gruppa peker på at det er stort rom for kommunene til å finne praktiske 
løsninger, så lenge de ikke strider mot loven.  
 

1. Foreløpig fellesnemnd 
Loven gir ingen bestemmelser om «foreløpig fellesnemnd» som er opprettet mellom 
de to kommunene med virkning fra 1. januar 2017. Sekretariatet mener det er gode 
grunner for at prosessen for kontroll og tilsyn med den foreløpige nemnda følger de 
samme regler som gjelder for fellesnemnda opprettet i medhold av inndelingsloven. 
 
Sekretariatet har stilt rådmannen i Oppegård noen spørsmål vedr. juridisk status, 
regnskapsføring og revisjon, jf. vedlagte kopi av e-post av 5. april til rådmannen. 
Kommunalsjef Monica Lysebo svarte i e-post datert 7. april, jf. vedlegg.  I sak 10/17 
og 11/17 til kommunestyret i Oppegård vises det til at denne kommunen skal føre 
regnskapet.  Sekretariatet mener den foreløpige fellesnemnda er et interkommunalt 
organ og det følger da ikke automatisk at en av deltakerkommunene skal føre 
regnskapet. Sekretariatet mener både regnskapsføringen, revisjonsordningen og 
rapporteringen bør stadfestes i vedtaks form i begge komunestyrer. Det bør også 
presiseres at revisor skal rapportere til begge kontrollutvalg.   
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2. Fellesnemnd i medhold av Inndelingsloven   
 
Juridisk status for fellesnemnda  
På grunnlag av en uttalelse fra Kommunaldep. legger NKRFs gruppe til grunn at 
fellesnemda ikke er å anse som en egen juridisk enhet, men er et kommunalt organ 
opprettet i medhold av inndelingsloven.  
 
Valg av revisor for fellesnemnda 
 
Etter inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom kommunestyrene som 
fylkesmannen innkaller til etter Stortingets vedtak, drøfte valg av revisor for 
fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene.  Loven 
sier ikke noe om kontrollutvalgenes rolle i behandlingen, men NKRFs gruppe foreslår 
at en følger normal prosedyre med innstilling fra kommunenes kontrollutvalg.  Både 
kontrollutvalgene og kommunestyrene må forutsetningsvis gjøre likelydende vedtak. 
Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. En praktisk 
løsning vil være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for 
fellesnemnda. Ved valget må en forholde seg til regelverket for offentlige 
anskaffelser.  
 
Rapportering fra revisor for fellesnemnda. 
 
I forarbeidene til inndelingslova; Ot.prp.nr. 41 (2000-2001), ble det anbefalt at revisor 
rapporterer til alle kontrollutvalga i de deltakende kommuner.  
 
Valg av revisor i den nye kommunen 
 
Inndelingslova § 26 bestemmer at fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale 
i den nye kommunen, inkludert revisor. Ansettelsen skal skje etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de to kommunene.  Samarbeidsavtalen om Nordre Follo 
kommune tar allerede høyde for at fellesnemnda kan vedta bl.a. revisjonsordning 
etter innstilling fra de to kontrollutvalgene etter at Stortinget har gjort sitt vedtak.  
Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt 
samarbeid. 
 
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen 
 
Tilsvarende regler som for revisor gjelder for valg av kontrollsekretariat. På dette 
punktet har ikke kommunestyrene i Ski og Oppegård gitt noen fullmakt til den 
kommende fellesnemnda ennå.  
Kommunestyrene kan her gi fullmakt til å videreføre dagens sekretariatsordning for 
den nye kommunen eller konkurranseutsette oppdraget, jf. anskaffelsesregelverket.  
Begge alternativ vedtas etter innstilling fra kontrollutvalget.  
NKRFs prosjektgruppe anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede 
saken for kontrollutvalgene.  
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3. Behov for samarbeid mellom kontrollutvalgene 
 
En smidig gjennomføring av tiltakene ovenfor blir enklere dersom kontrollutvalgene 
kommer fram til likelydende innstillinger. Valg av revisor og kontrollsekretariat bør 
være avklart i god tid før 2020. 
 
Etter at fellesnemnda er etablert vil bl.a. revisors rapporter behandles av begge 
kontrollutvalgene.  
 
Kontrollutvalget bør be om jevnlig rapporter fra rådmannen om prosessen generelt 
og om fokuset på f.eks. internkontrollen i ny og «gammel» kommune.  
 
NKRFs gruppe peker også på at det bør vurderes hvilke forvaltningsrevisjons- 
prosjekter og selskapskontroll som skal gjennomføres i lys av 
sammenslutningsprosessen.  Vi minner her om at kontrollutvalget i Oppegård har 
vedtatt at kommunestyret skal gjøre endelig vedtak om valg av tema for 
forvaltningsrevisjon. I Ski gjør kontrollutvalget endelig vedtak om årlig tema.  
 
Disse forhold tilsier et tett samarbeid mellom de to kontrollutvalgene framover. Vi 
foreslår at det søkes gjennomført en felles møte mellom de to kontrollutvalgene før 
sommerferien.  Et fellesmøte passer for begge kontrollutvalgslederne mandag 29. 
mai fra kl 18.00. 
 
 
 
Ås, 25.04.2017  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 

1. NKRF Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
2. E-post av 5.4.17 fra FIKS til rådmannen vedr. fellesnemnd Nordre Follo 

kommune - regnskapsføring og kontroll 
3. E-post av 7.4.17 fra kommunalsjef Monica Lysebo med svar på spørsmålene i 

e-posten ovenfor 
 



Kommunereform 
– sjekkliste for revisor, 
kontrollutvalg og 
sekretariat

Norges Kommunerevisorforbund
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  

 



From: Jan Løkken
To: "postmottak@oppegard.kommune.no"
Cc: "Rådmann Lars Henrik Bøhler"; "Ordfører Thomas Sjøvold "; "Vidar Nesse"; "Odd Harald Røst "; "Rådmann

 Lars Henrik Bøhler"; "Ordfører Tuva Moflag "; "Lars Chr. Bilet"; "Revisjonssjef Steinar Neby"
Subject: Foreløpig fellesnemnd Nordre Follo kommune - regnskapsføring og kontroll
Date: 5. april 2017 10:31:00

Att: Rådmann Lars Henrik Bøhler
 
Kontrollutvalget i Oppegård behandler i sitt møte 27. april d.å. status for
 kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski . Kontrollutvalget i Ski har en tilsvarende
 sak 2. mai.
Vi har følgende spørsmål  vedr.  den foreløpige fellesnemnd som vi håper kan bli skriftlig besvart
 snarest:
 

1.       Hva er den juridiske statusen til den foreløpig fellesnemnda?
2.       Hvem fører regnskapet for nemnda?
3.       Hvem reviderer nemndas regnskap?
4.       Hvem rapporterer revisor til ?
5.       Har kommunestyrene gjort vedtak i forhold til temaene i overnevnte spørsmål?

 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 
Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
  
Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
 



From: Monica Lysebo
To: Jan Løkken
Cc: Lars Henrik Bøhler
Subject: SV: Foreløpig fellesnemnd Nordre Follo kommune - regnskapsføring og kontroll
Date: 7. april 2017 13:33:16

Hei,
 
Nedenfor følger svar på dine spørsmål:
 
1.       Hva er den juridiske statusen til den foreløpig fellesnemnda?

Foreløpig fellesnemnd (FFN) har ikke en formell juridisk status. Den foreløpige fellesnemnda
 skal sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i kraft. Foreløpig
 fellesnemnd kan ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før sammenslutningen er
 vedtatt av Stortinget. Ved behov må nemnda gå tilbake til kommunestyrene og få
 nødvendige likelydende vedtak.

2.       Hvem fører regnskapet for nemnda?
Regnskapet føres av Oppegård kommunes, på eget ansvar i kommunens regnskap.

 Tilsvarende slik vi gjør for Kemneren i Follo og Follorådet.
3.       Hvem reviderer nemndas regnskap?

Regnskapet revideres av Oppegård kommunes revisor, Deloitte.
4.       Hvem rapporterer revisor til ?

Revisor rapporterer til kontrollutvalget på samme måte som for kommunens regnskap for
 øvrig.  

5.       Har kommunestyrene gjort vedtak i forhold til temaene i overnevnte spørsmål?
Kommunestyrene har vedtatt intensjonsavtale for Nordre Follo kommune, som bl.a.
 omhandler opprettelse av foreløpig fellesnemnd formål og fullmakter (sak 55/2016
 Oppegård kst). Kommunestyrene har oppnevnt medlemmer til FFN (sak 73/2016 Oppegård
 kst), behandlet budsjett (sak 11/17 Oppegård KST), reglement (sak 10/17 Oppegård kst)

 
 
 
Med vennlig hilsen

Monica Lysebo
konstituert kommunalsjef organisasjonsutvikling
tlf. 66 81 93 80 • 916 47 848
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90
 

Videresendt melding:

Fra: Jan Løkken <Jan.Lokken@as.kommune.no>
Dato: 5. april 2017 kl. 10.31.26 CEST
Til: postmottak <postmottak@oppegard.kommune.no>
Kopi: Lars Henrik Bøhler <Lars.Henrik.Bohler@oppegard.kommune.no>, Ordfører
 <Ordforer@oppegard.kommune.no>, 'Vidar Nesse' <vnesse@deloitte.no>, 'Odd
 Harald Røst ' <od-roest@online.no>, Lars Henrik Bøhler
 <Lars.Henrik.Bohler@oppegard.kommune.no>, Tuva Moflag



 <Tuva.moflag@ski.kommune.no>, "'Lars Chr. Bilet'" <lars@mrcoffee.no>, Steinar
 Neby (Publisering av vedlegg på kommunens hjemmeside)
 <steinar.neby@follodr.no>
Emne: Foreløpig fellesnemnd  Nordre Follo kommune - regnskapsføring og
 kontroll

Att: Rådmann Lars Henrik Bøhler
 
Kontrollutvalget i Oppegård behandler i sitt møte 27. april d.å. status for
 kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski . Kontrollutvalget i Ski har en
 tilsvarende sak 2. mai.
Vi har følgende spørsmål  vedr.  den foreløpige fellesnemnd som vi håper kan bli
 skriftlig besvart snarest:
 

1.       Hva er den juridiske statusen til den foreløpig fellesnemnda?
2.       Hvem fører regnskapet for nemnda?
3.       Hvem reviderer nemndas regnskap?
4.       Hvem rapporterer revisor til ?
5.       Har kommunestyrene gjort vedtak i forhold til temaene i overnevnte

 spørsmål?
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 
Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
  
Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
 



KONTROLLUTVALGET I SKI 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 20/17  Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00127-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2016: 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 

revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 21. april 2017 og rådmannens 

årsberetning.  

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 

presiseringer. 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ski kommunes 

årsregnskap for 2016. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 

Ski kommune for 2016. 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i 

henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5, gir bestemmelser om 

revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5, 4. ledd nr. 3, bestemmer at 

revisor også skal uttale seg om opplysninger i årsberetningen samsvarer med 

årsregnskapet. 



 Side 2 av 3 

Vi har denne gang mottatt bare den pliktige delen av årsberetningen, jf. forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og kommunal regnskapsstandard.  
Kommuneadministrasjonen opplyser i e-post av 21.4.17, men mottatt 25. april,  at 
«når årsberetningen legges fram for kommunestyret i juni, vil den også inneholde en 
ikke-pliktig del, også omtalt som årsrapport 2016. Sekretariatet mener at den pliktige 
delen formelt sett er tilstrekkelig for utvalgets behandling, den samlede årsrapporten 
har gitt nyttig informasjon til kontrollutvalget. Kontrollutvalget bør derfor vurdere å be 
om at hele rapporten for framtida blir forelagt kontrollutvalget sammen med 
årsregnskapet     
 

Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert  april 2017 og konkluderer 

med at: ”Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med 

lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 

stillingen til Ski kommune per 31. desember 2016 og av resultatet for regnskapsåret 

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk i Norge.” 

 

Revisjonen mener opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente 

med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

 

Revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller forbehold. 

 

Revisor viser i sin beretning til at «regnskapsmessig mindreforbruk» er på 35,5 mill. 

kr. Dette resultatet viser først og fremst at det er brukt mindre penger enn budsjettert.  

 

Regnskapet for 2016 er avgitt med et netto driftsresultat på 40 millioner kroner, som 

gir en netto resultatgrad på 1,8 prosent. Til sammenligning viste regnskapet i 2015 et 

netto driftsresultat på minus 0,3 prosent. I årsberetningen pekes det på at den 

positive utviklingen skyldes en positiv utvikling i skatteinngangen og rammeinntekter.   

 

I 2016 er det gjennomført investeringer i anleggsmider for 433,5 mill. kroner. Dette er 

om lag 140,1 mill. kroner lavere enn budsjettert nivå i 2016.  Lånegjelden økte fra 

2,740 mrd. kroner i 2015 til 3,022 mrd. kroner i 2016. Den pliktige årsberetningen gir 

ikke informasjon om bl.a. sammenlignbare kommuner i Kostra gruppe 13 og øvrige 

Akershuskommuner.  

 

Vedlagt saken følger også revisjonsrapport pr. 31.12.15 – Revisjonsbrev nr. 8. vedr. 

saldo på skattetrekkskontoen. Denne er videresendt til rådmannen med anmodning 

om at rådmannen svarer revisjonen med kopi til kontrollutvalget, gjerne innen 

kontrollutvalgsmøtet 2. mai.   

 

Revisjonen vil være til stede i møtet og orientere om sitt arbeid med 

revisjonsberetningen.  

 



 Side 3 av 3 

Rådmannen vil redegjøre for hovedpunktene i årsregnskapet/årsberetningen og 

svare på spørsmål.  

Ås, 25.04.2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:   

1. Ski kommunes årsberetning 2016 
2. Ski kommunes årsregnskap 2016 
3. Revisors revisjonsberetning datert 21. oktober 2017 
4. Revisjonsrapport pr. 31.12.2016 – Revisjonsbrev nr. 8 
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1 Regnskap og økonomisk analyse 
 
 
I dette kapitlet omtales Ski kommunes regnskap for 2016, samt historiske utviklingstrekk ved 
kommunens økonomi. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, en investeringsdel, balanseoppstilling 
og økonomisk analyse. Finansrapportering for året finnes til slutt i kapitlet. 
 
 
1.1 Driftsregnskapet, økonomisk oversikt 
 
Driftsregnskapet for 2016 ble avsluttet i balanse med et regnskapsmessig mindreforbruk på 
35,5 mill. kroner.  
 

    Regnskap 
2016 

Regulert   
budsj. 2016 

Opprinnelig 
budsj. 2016 

Regnskap 
2015 

1 Skatt på inntekt og formue           -898 882            -860 578            -851 190            -808 395  
2 Ordinært rammetilskudd           -647 028            -655 814            -655 814            -627 257  
3 Skatt på eiendom                        -                           -                           -                           -    
4 Andre direkte eller indirekte skatter                        -                           -                           -                           -    
5 Andre generelle statstilskudd               -7 533                -8 500                -7 300                -6 285  
6 Sum frie disponible inntekter        -1 553 443         -1 524 892         -1 514 304         -1 441 937  
7 Renteinntekter og utbytte             -12 822              -14 680              -15 290              -20 546  
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.              46 225               45 210               50 010               46 664  
9 Avdrag på lån              79 497               79 230               79 940               76 172  

10 Netto finansinntekter/-utgifter            112 900             109 760             114 660             102 290  
11 Til dekn. av tidl. års regnsk. merforbruk                        -                           -                           -                           -    
12 Til ubundne avsetninger                3 005         3 218                        -                   3 619  
13 Til bundne avsetninger                   455                    267                          -                   1 620  
14 Bruk av tidligere års mindreforbruk                  -889                   -889                           -                  -3 482  
15 Bruk av ubundne avsetninger                  -394                 -682                     -76                   -137  
16 Bruk av bundne avsetninger               -2 127                -1 990                           -                  -1 564  
17 Netto avsetninger                     51                   -76                   -76                      56  
18 Overført til investeringsregnskapet                7 380                 7 380               15 140                 2 955  
19 Til fordeling drift        -1 433 112         -1 407 828         -1 384 580         -1 336 636  

      20 Sum fordelt til drift         1 397 579          1 407 828          1 384 580          1 335 747  

      21 Merforbruk/mindreforbruk             -35 533                         -                           -                     -889  
 
Figur 1 Økonomisk oversikt drift, alle tall i 1 000 kroner   
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Positiv utvikling i kommunens samlede skatt- og rammeinntekter, bidro til å gi Ski kommune 
et overskudd i 2016. Sterk skattevekst i forhold til budsjett, både lokalt og nasjonalt, gjorde at 
kommunen fikk en positiv nettoeffekt fra sine merinntekter på skatt.  
Netto driftsresultat endte på om lag 40 mill. kroner, tilsvarende 1,8 prosent av 
driftsinntektene. Dette er en bedring på rundt 45 mill. kroner fra 2015. 
 
Disposisjonsfondet er på knappe 188 mill. kroner og utgjør 8,4 prosent av kommunens 
driftsinntekter for 2016. 
 
De største endringene i virksomhetenes budsjettrammer gjennom 2016, kan knyttes til 
tilførsel av midler for effekt av lønnsoppgjør, samt effektiviseringstiltak på om lag 55 mill. 
kroner.  
 
Fra driftsregnskapet er det, i tråd med kommunestyrets vedtak, foretatt overføringer til 
investeringsregnskapet på 7,4 mill. kroner. 
 
 
1.1.1 Frie disponible inntekter 
Skatt på inntekt og formue, samt rammetilskudd, betegnes som frie inntekter og utgjør den 
største andelen av kommunens driftsinntekter. Frie inntekter styres av staten. I hovedsak er 
rammetilskuddet avhengig av størrelsen på statlige rammer til kommunesektoren og 
utviklingen i folketallet i de aldersgruppene som etterspør kommunale tjenester.  
 
Inntektsutjevning i inntektssystemet fungerer slik at kommuner med høye skatteinntekter blir 
trukket i inntektene til fordel for kommuner med lave skatteinntekter. Rammetilskudd og skatt 
må derfor ses under ett.  
 
Netto inntektsutjevning for Ski kommune utgjorde om lag 28,8 mill. kroner, tilsvarende 
951 kroner per innbygger. 
 
De frie inntektene utgjorde i 2016 om lag 1 553,4 mill. kroner, fordelt på 898,9 mill. kroner i 
skatteinntekter, 647 mill. kroner i rammetilskudd og 7,5 mill. kroner fra andre generelle 
statstilskudd.  
 
Kommunens skatteinngang endte 11,2 prosent høyere enn i 2015. Kommunesektoren 
samlet hadde en økning på 10,6 prosent. Kommunens skattenivå i forhold til 
landsgjennomsnittet var på 103,4 prosent. Ski budsjetterte med en økning på 6,1 prosent fra 
endelig skatteinngang i regnskap 2015. Skatteinngangen ga således merinntekter på 
38,3 mill. kroner.  
 
Rammetilskuddet ble 8,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. 
 
Andre generelle statstilskudd gjelder tilskudd fra Husbanken (i henhold til gammel ordning), 
herunder rentekompensasjon knyttet til skole- og svømmeanlegg, samt kirkebygg, rente- og 
avdragskompensasjon for sykehjem og omsorgsboliger, i tillegg til skolebygg ved reform 97. 
Tilskuddene ble om lag 1 mill. kroner lavere enn budsjettert.  
 
 
1.1.2 Finansinntekter/-utgifter 
Finansutgiftene, herunder både renter og avdrag, utgjør en stor del av kommunens 
driftsutgifter og stiger proporsjonalt med kommunens økte låneopptak.  
 
Kommunens langsiktige lånegjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og startlån, har steget 
med 285,8 mill. kroner fra 2015 til 2016. Rentenivået har vært historisk lavt i 2016, både når 
det gjelder innskuddsrente og innlånsrente. Kommunen endte på et samlet netto merforbruk 
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på finansinntekter/-utgifter på 3,1 mill. kroner. Hovedårsaken er lavere renteinntekter enn 
forutsatt. 
 
Budsjettert gjennomsnittslikviditet var 300 mill. kroner i 2016, mens faktisk gjennomsnitts-
likviditet endte på 424,9 mill. kroner. Tidligere år har det vært positiv rentedifferanse mellom 
innlån og innskudd, og høy likviditet har vært positivt. Det er ikke lenger situasjonen for Ski 
kommune, siden innskuddsrenten er lavere enn innlånsrenten. Kommunen endte derfor med 
en mindreinntekt på kommunens innskudd1 på 1,9 mill. kroner i forhold til regulert budsjett.  
Dette har blant annet sammenheng med ny hovedbankavtale i 2017, som har svakere 
innskuddsbetingelser enn tidligere avtale.  
 
Kommunens gjennomsnittlige inntektsrente på konsernkonto endte på 1,39 prosent, noe 
lavere enn budsjettert rente som lå på 1,75 prosent. I 2015 lå gjennomsnittsrenten på 
2,45 prosent og i 2014 på 2,86 prosent. 
 
Renteutgiftene endte med et merforbruk på 1 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette kan 
forklares med at hoveddelen av flytende rente gjennom 2016 har ligget noe høyere enn 
budsjettert rente på 1,75 prosent.  
 
For 2016 ble avdragsutgiftene om lag 0,3 mill. kroner høyere enn forventet. Avdragsutgiftene 
er et resultat av lån tatt opp tidligere år og bestemmes derved av gjeld per 31.12.2015. 
Rådmannen har ved regnskapsføring av avdrag lagt til grunn Økonomireglementets premiss 
om 30 års nedbetalingstid, som er godt innenfor kommunelovens bestemmelser. 
 
Det vises for øvrig til kommunens finansrapportering i kapittel 1.7. 
 
 
1.1.3 Virksomhetsovergripende avsetninger og bruk av avsetninger  
Avsetning til og bruk av fond omtalt i dette kapitlet gjelder kun virksomhetsovergripende 
poster. I tillegg kommer avsetninger til og bruk av fond på virksomhetsnivå, se punkt 1.1.4. 
For oversikt over kommunens samlede fond vises det til dokumentet Ski kommune -
Regnskap 2016.  
 
Det var for 2016 budsjettert med 0,08 mill. kroner i netto bruk av fond. Regnskapet viser en 
netto avsetning til fond på drøyt 0,05 mill. kroner. 
 
Avsetninger til bundne fond 
Det ble avsatt i underkant av 0,5 mill. kroner til bundne fond. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 104/16 å avsette regnskapsmessig mindreforbruk 2015 på fond, 
herav kr 266 936 på bundet fond til Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved 
livets slutt. Avsetning er foretatt i henhold til vedtak. Det er avsatt renter til fond Tilfluktsrom, 
på 0,05 mill. kroner i henhold til gjeldende retningslinjer. 
 
Kommunen har i 2016 fortsatt arbeidet med gjennomgang av tidligere fondsavsetninger. 
Enkelte mindre avsetninger har derfor blitt flyttet over på eget bundet fond for 
Naturmangfoldtiltak, samt at det er foretatt omklassifiseringer i tråd med forskriftskrav og de 
bindinger som ligger på midlene. Til sammen utgjør dette i overkant av 0,1 mill. kroner. 
 
Avsetninger til ubundne fond 
Det er avsatt om lag 3 mill. kroner til ubundne fond. 
 

                                                
1 Renteinntekter for både konsern, boligkontoret og startlån, dessuten utbytte fra forsikringsleverandør. 
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Kommunestyret vedtok i sak 104/16 å avsette regnskapsmessig mindreforbruk for 2015 på 
fond, herav kr 500 000 på økonomiplanfond, samt kr 121 928 på dugnadsfond. Avsetning er 
foretatt i henhold til vedtak.  
Arbeidet med omklassifiseringer av avsetninger er foretatt i tråd med forskriftskrav, samt de 
bindinger som ligger på midlene, og utgjør til sammen netto 2,4 mill. kroner.  
 
1.1.4 Bruk av avsetninger i virksomhetene i henhold til kommunestyrets vedtak  
Bruk av avsetninger i henhold til tidligere kommunestyrevedtak utgjøres hovedsakelig av: 

 
Disponering av mindreforbruk 2015, KST 104/16: 

 Dugnadsfond, avsatt kr 121 928. 
Ved utgangen av 2015 var fondet på kr 180 300. I 2016 ble det utbetalt kr 20 450 fra 
fond til materialer til mediesenteret i Ski Idrettspark ved Follo FK. Fondet var ved 
utgangen av 2016 på kr 281 778. 

 Fond Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved livets slutt, avsatt 
kr 266 936. Midlene ble i 2016 disponert i sin helhet til dette formålet. 

 
Grunnkapital til etablering av den ideelle stiftelsen Kultur i Ski, KST 62/16: 

 I henhold til vedtak ble det overført kr 100 000 fra Økonomiplanfond. 
 

Tilskudd til Kunstfestival i Ski magasinleir, KST 49/16: 
 I henhold til vedtak ble det overført kr 100 000 fra Økonomiplanfond. 

 
Folkeavstemming i forbindelse med Kommunereform, KST 29/16 og 30/16: 

 I henhold til vedtak ble det overført kr 250 000 til gjennomføring av folkeavstemming 
om kommunereformen, samt benyttet kr 443 000 til godtgjørelse av stemmestyrer og 
valgfunksjonærer. Midlene ble i sin helhet disponert fra Økonomiplanfond. 
 

Velferdsteknologi og helhetlig pasientforløp, KST 168/15: 
 Prosjektet Fra delt til helt med tre delprosjekter ble vedtatt finansiert med 1,6 mill. 

kroner fra Økonomiplanfond, og i 2016 ble det brukt 0,5 mill. kroner. Det gjenstår om 
lag 1,1 mill. kroner som skal benyttes i 2017 og 2018. Midlene benyttes hovedsakelig 
til avlønning av prosjektleder som er ansatt for to år. 

 
Tiltak innen NAV Ski, KST 93/14 og 94/14: 

 Prosjektet Muligheten ble i 2014 vedtatt finansiert ved bruk av fond, med totalt 6 mill. 
kroner. I 2016 ble det brukt 2,2 mill. kroner. 

 Prosjektet STYRK ble i 2014 vedtatt finansiert ved bruk av fond, med totalt 1,9 mill. 
kroner. I 2016 ble det brukt 0,9 mill. kroner. 

 
Oppreisning barnevernssaker, KST 34/12: 

 Det ble i 2016 utbetalt kr 725 000 av avsatte midler fra 2012 til oppreisingsordning for 
personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernet. Fondet 
var ved utgangen av 2016 på 8,2 mill. kroner. 

 
1.1.5 Selvkostfond 
På selvkostområdene renovasjon, slam, reguleringsplaner, bygge- og delesak og oppmåling 
har kostnadsnivået i 2016 vært høyere enn brukerbetalingene. Dette har bidratt til planlagt 
nedbygging av fond for områdene renovasjon, slam, bygge- og delesak.  
 
For områdene reguleringsplaner og oppmåling har det oppstått negative fond som søkes 
dekket inn de neste årene, jf. regelverk for avregning mellom kommune og innbyggere.  
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For selvkostområdene vann, avløp og feiing har brukerbetalingene i 2016 som forutsatt vært 
høyere enn kostnadene og de negative fondene på disse områdene er redusert tilsvarende.  
Ved utgangen av 2016 beløp kommunens selvkostfond seg til netto 8,5 mill. kroner. 
 
1.2 Til fordeling drift 
Virksomhetenes endelige driftsregnskap for 2016 sammenlignet med opprinnelig budsjett, 
regulert budsjett, avvik og regnskap 2015, vises i tabellen under. 
 
Virksomhet Regnskap 

2016 
Regulert   

budsj. 2016 
Opprinnelig 
budsj. 2016 Avvik Regnskap 

2015 
100 Rådmannskontor            14 146                 4 787                 4 687              9 360             11 033  
101 Økonomi               8 221                 7 337                 7 338                  883               8 592  
102 Fellestjenester             25 601               22 644               20 934               2 957             25 344  
103 IKT             15 977               14 881               14 771               1 096             14 018  
105 HR (personal)             20 763               20 935               22 107                 -172             21 563  
Nettverk Stab/støtte             84 708               70 584               69 837             14 125             80 550  
200 Pedagogisk virks.           124 350             123 535             127 987                  815           116 165  
210 Ski skole             31 616               31 556               30 467                    61             27 784  
211 Hebekk skole             26 918               25 961               23 567                  957             24 295  
212 Finstad skole             30 007               29 962               28 606                    45             28 170  
213 Langhus skole             25 658               25 437               24 081                  221             25 303  
214 Vevelstadåsen skole             26 231               27 336               26 014              -1 105             26 459  
215 Siggerud skole             28 560               27 121               25 962               1 439             27 901  
216 Kråkstad skole             30 499               30 538               28 379                   -39             29 796  
217 Bøleråsen skole             26 703               26 993               25 155                 -290             25 986  
218 Ski ungdomsskole             35 904               33 430               32 168               2 474             34 589  
219 Haugjordet ungd.sk.             36 849               36 801               35 881                    48             35 882  
250 Felles grunnskole                      -                         -                   2 656                       -                       -    
291 FBU1                      -                      236                       -                   -236                       -    
300 Barnehager           149 253             158 718             157 974              -9 465           145 309  
460 Familiens hus             71 051               63 617               62 373               7 434             70 300  
Nettverk Oppvekst           643 600             641 241             631 270               2 359           617 941  
401 Finstadtunet             75 193               73 910               70 652               1 283             66 798  
402 LBS1             37 849               37 521               35 713                  328             34 654  
403 Solborg             91 459               87 400               85 013               4 059             87 634  
411 Kråkstadtunet              18 731               16 624               16 342               2 107             16 872  
412 Botjenester             44 332               43 647               41 900                  684             36 586  
421 Hjemmetjenesten             66 192               63 907               63 178               2 285             61 260  
422 Miljøarbeidertjenesten             65 175               65 209               68 856                   -34             60 630  
431 Dagsentre             23 294               24 021               23 629                 -727             20 725  
442 NAV             42 098               44 057               44 007              -1 959             35 912  
451 Samhandlingsenheten             57 628               55 497               55 404               2 131            51 336  
Nettverk Velferd           521 950             511 793             504 694             10 157           472 406  
602 Plan/bygg/geodata               4 255               10 229               10 094              -5 974               8 445  
603 Eiendom             77 148               76 563               71 719                  585             70 746  
605 Kommunalteknikk            -14 409              -17 182              -25 968               2 773               3 898  
606 Komm.teknikk annet             22 056               18 687               18 687               3 369             21 069  
611 Kultur og fritid             34 810               33 467               25 426               1 343             25 549  
Nettverk Samfunn           123 861             121 765               99 958               2 096           129 707  
700 Virksomhetsovergrip.                9 554               48 834               65 609            -39 280             22 286  
800 Kirkeformål             13 906               13 612               13 212                  294             12 858  
Virks. overgripende             23 460               62 446               78 821            -38 986             35 144  

 
Annet                     -                         -                         -                       -                       -1  

Fordelt til drift        1 397 579          1 407 828          1 384 580            -10 249        1 335 747  
 
Figur 2 Fordelt til drift for alle virksomheter, alle tall i 1 000 kroner 

                                                
1 Follo barne- og ungdomsskole (FBU), Langhus bo- og servicesenter (LBS) 
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Midler fordelt til drift endte på et samlet netto mindreforbruk på 10,2 mill. kroner i 2016.  
 
Kommunens samlede netto mindreforbruk utgjøres av et mindreforbruk knyttet til 
virksomhetsovergripende poster på 39,3 mill. kroner og et merforbruk knyttet til 
virksomhetenes drift på 28,7 mill. kroner. Kirkeformål hadde et merforbruk på 0,3 mill. kroner.  
 
I økonomirapportering ved årsslutt har virksomhetene beskrevet egne økonomiske resultater 
for 2016. Det har blant annet vært situasjoner som bestod av kostnader relatert til økte eller 
uforutsette behov uten budsjettposter. Ledige stillinger har vært holdt ubesatt og det har vært 
ført streng kostnadskontroll, uten å redusere tjenestenivå- og kvalitet.  
 
 
1.2.1 Stab/støtte 
Kommunalområde Stab/støtte hadde til sammen et netto merforbruk på 14,1 mill. kroner.  
 
IKT-satsingen i Ski kommune har vært viktig i 2016. Plan for IKT i Ski-skolen, som ble vedtatt 
i juni 2016, omtaler blant annet overgangen fra lærebøker til digitale hjelpemidler. Det påløp i 
utgifter utover budsjett knyttet til å innfri den nye IKT-planen for skolene, samt til etablering 
av IKT-vakttjenesten. Utgiftene knyttet til nye nettsider ble dyrere enn antatt.  
 
Anleggsaktiviteter i sentrum har i 2016 ført til lavere inntekter fra parkeringsområdet enn 
forventet. Særlig har reduksjonen i kapasitet ved Vestveien hatt stor innvirkning. I tillegg har 
parkeringsplassene ved Kirkeveien 3 vært ute av drift gjennom hele året, og plassene ved 
Vestraat barnehage deler av året. 
 
Forventning om besparelse ved redusert sykefravær og kravet om ledighold av lønnsmidler 
ved vakanse i stillinger har ikke latt seg innfri. Budsjettavviket fremkommer under 
rådmannskontoret. 
 
 
1.2.2 Oppvekst 
Kommunalområde Oppvekst hadde til sammen et netto merforbruk på 2,4 mill. kroner.  
 
Virksomhetene innenfor området måtte forholde seg til et voksende antall elever, høyt 
sykefravær blant ansatte, lavere foreldrebetaling i SFO samtidig med oppstart av 
selvfinansierende SFO-tilbud, behov for færre barnehageplasser og store og komplekse 
behov innen barnevern. Ski voksenopplæring hadde det høyeste elevtallet noen sinne.  
 
Endring i ordning for brukerbetalinger ga redusert foreldrebetaling for både kommunale og 
private barnehager. Ordningen knyttes til både søskenmoderasjon, spesialpedagogisk hjelp, 
redusert foreldrebetaling i barnehager og gratis kjernetid. Dette er positive ordninger for barn 
og foresatte, men det gir økte utgifter for kommunen. Flere av disse ordningene er relativt 
nye og kostnaden ble høyere enn antatt i 2016. 
 
Kommunen opplever at flere barn har behov for bistand og spesialpedagogisk hjelp i 
barnehagen, noe som har ført til høyere utgifter knyttet til lønns- og vikarutgifter i 
spesialpedagogisk team. Det ble i 2016 etablert et spesialtilbud for elever med 
autismespekterforstyrrelser. Avdelingen erfarte i 2016 et svært høyt sykefravær, noe som 
medførte store vikarutgifter. Av hensyn til barnas og de ansattes psykososiale arbeidsmiljø 
måtte bemanningen på avdelingen i tillegg økes.   
 
Det var lavere etterspørsel etter barnehageplasser høsten 2016 enn forventet. Kapasiteten 
fra august ble dermed redusert, men Ski kommune har fortsatt full barnehagedekning. 
Innenfor barnevernsområdet er behovet stort og voksende, og det oppleves generelt mer 
ressurskrevende saker. Antall plasseringer er økende, noe som har medført økte kostnader 



11 
 

til fosterhjem, samt til kjøp av institusjonelle tiltak. Økning i antall plasseringer har også gitt 
høyere reisekostnader. 
 
 
1.2.3 Velferd 
Kommunalområde Velferd hadde til sammen et netto merforbruk på 10,2 mill. kroner.  
 
Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for kommunale tjenester økte med 
20 prosent fra 2015 til 2016. Antall vedtakstimer øker betydelig gjennom året. Ski kommune 
har uendret antall sykehjemsplasser, og selv med en satsing på økt kapasitet i 
hjemmetjenesten har dette blant annet medført en økning i antall overliggerdøgn på sykehus. 
I perioder har det vært nødvendig å opprette midlertidige plasser i sykehjem for å gi tilbud 
som dekker behovet. 
 
2016 preges også av brukere med større og mer sammensatte behov. Særlig har det vært 
en økning av pasienter med utagerende adferd. Dette har medført et behov for ekstra innleie 
av personell for å yte forsvarlig pleie og omsorg til denne gruppen, samt for å sikre de 
ansatte en forsvarlig arbeidshverdag. 
 
Pasienter med mer sammensatte medisinske utfordringer har gitt en økning i bruk av 
vikarbyrå for å imøtekomme kravet til kompetanse. Kostnader til medisinsk utstyr økte også 
som følge av dette. 
 
Totalt antall trygghetsalarmer er stabil, men det har vært en økning i antall utrykninger som 
følge av utløsning av trygghetsalarmer. I tillegg ble det fra mars opprettet en ekstra rute hos 
hjemmetjenesten som følge av de trafikale utfordringene i Ski kommune. 
 
Innenfor området psykiatri og rus har det vært nødvendig med kjøp av plasser med 
døgntilbud utenfor kommunen, siden Ski kommune ikke selv kunne dekke dette behovet. 
 
NAV hadde i 2016 et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. NAV mottok et høyere integrerings- 
og norsktilskudd på grunn av bosetting av flere flyktninger enn forventet. Mange ble bosatt 
sent på året, og det ble derfor kjøpt færre grunnskoleplasser enn budsjettert. Samtidig har 
kostnadene knyttet til flyktningeboligene vært høyere enn antatt. NAV har hatt større utgifter 
til midlertidige boliger enn beregnet. Høye leiepriser i Ski kommune og flere personer med 
sammensatte utfordringer har bidratt til et høyere nivå på økonomisk sosialhjelp enn 
stipulert. Antall klienter er redusert, mens stønadsbeløpet per klient per måned har økt som 
følge av høye boutgifter. 
 
 
1.2.4 Samfunn 
Kommunalområde Samfunn hadde til sammen et netto merforbruk på 2,1 mill. kroner.  
 
Innenfor plan og bygg ble det i 2016 gjennomført streng kostnadskontroll, og ledige stillinger 
forble ubesatt. Eiendom sitt avvik skyldtes manglende finansiering av leiekostnader når nye 
lokaler er tatt i bruk. 
 
I 2016 har bygging av ny kantine og møterom i forlengelse av rådhuset, samt oppgradering 
av Rådhusteateret, preget året. Teateret var stengt i hele 2016. Enkelte arrangementer ble 
avholdt i andre lokaler, men alt i alt ble det svikt i salgsinntektene. Fritidsklubbene hadde noe 
høyere aktivitet enn forventet, men utgiftene har også vært tilsvarende høye. 
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Budsjettposten for kommunalteknikk endte med merforbruk. Hovedårsaken er fortsatt at 
rentekostnadene på selvkostområdene ikke endte som budsjettert. Aktivitetsnivået for den 
delen av virksomheten som er knyttet til vei, park og idrett ble som forutsatt.  
 
Rentenivået som skal legges til grunn for området ble liggende lavere enn forutsatt. Selv 
relativt små utslag på rentenivået får stor betydning for virksomhetens mulighet til å holde 
budsjettrammen. Rentenivået som, i henhold til sentralt lovverk, skal legges til grunn 
samsvarer ikke én til én med renteutviklingen på kommunens egen låneportefølje. Det vises 
til KST 68/16 som beskriver disse forholdene nærmere. Den lave renten medfører risiko for 
negative budsjettavvik i tider med fallende rente, men det har også som resultat at 
økningene i kommunale avgifter har blitt lavere enn forutsatt i tidligere økonomiplanperioder.  
 
 
1.2.5 Virksomhetsovergripende 
Virksomhetsovergripende poster viser til sammen et netto merforbruk på 2,7 mill. kroner.  
 
Merforbruket skyldes en omklassifisering fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet av 
kommunens arbeid med gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad. Dette belaster 
driftsregnskapet med 2,5 mill. kroner. Prosjektet ble opprinnelig vedtatt som et 
investeringsprosjekt i 2010. I etterkant har det blitt nødvendig å omdefinere prosjektet til et 
driftsprosjekt på grunn av fylkeskommunens eierforhold. Lignende saker har blitt vurdert av 
departementet, og sammen med nasjonale fagmiljø er det enighet om at utgiftene skal anses 
som driftsutgifter. Omklassifiseringen til driftsutgifter innebærer at investeringsutgiftene er 
redusert tilsvarende. 
 
Lønnsoppgjør og pensjon 
Utgifter til lønnsoppgjør og pensjon viste et samlet mindreforbruk på 44,9 mill. kroner.  
 
Lønnsoppgjøret isolert sett ble 18,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Lønnsoppgjørets 
årslønnsvekst for 2015-2016 endte på 2,4 prosent. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 
2015 i 2016 ble som følge av dette lavere enn budsjettert. 
 
Resultatet av lønnsoppgjøret i 2016 førte til utsettelse av virkningstidspunkt for flere oppgjør, 
til 2017. Dette bidro til en betydelig besparelse i 2016. 
 
Midler avsatt til seniortiltak, totalt 0,2 mill. kroner, ble ikke anvendt i 2016.   
 
Utgifter knyttet til pensjonspostene ble lavere enn budsjettert, totalt 26,3 mill. kroner.  
Hovedårsaken er at pensjonspremien ble 20,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette må 
ses i sammenheng med lavere reguleringspremie enn forutsatt, som følge av lavere 
lønnsoppgjør, og høyere avkastning fra pensjonsmidler. Budsjettposten avledet samtidig 
mindreinntekter fra premieavvik/amortisering av premieavvik på 5,9 mill. kroner.  
 
Tilskudd til interkommunale selskap/samarbeid1 
I interkommunale selskap/samarbeid, hvor Ski kommune er deltaker, hadde kommunen 
utgifter på til sammen 97,4 mill. kroner.  
 
Av disse kan 46,7 mill. kroner henføres til interkommunale selskap/samarbeid innenfor 
selvkostområdet.  
 
Øvrige interkommunale selskap/samarbeid hadde utgifter tilsvarende 50,7 mill. kroner, som 
førte til et samlete merutgifter på 3,1 mill. kroner. I dette beløpet ligger blant annet  

                                                
1 For mer utfyllende informasjon vises det til de enkelte selskap/samarbeid sine egne årsberetninger og til Ski 
kommunes regnskap for 2016, note 1. 
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merutgifter til Follo Lokalmedisinske Senter på 2,9 mill. kroner og ved Follo 
Kvalifiseringssenter på 1,4 mill. kroner. Tilskudd til Skatteoppkreveren i Follo gikk derimot 
med et mindreutgift på 1,1 mill. kroner.   
 
 
1.2.6 Kirkeformål 
Kirkeformål viste en samlet merutgift på 0,3 mill. kroner. 
 
Dette er tilskudd til Ski kirkelige fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn. Merforbruket 
kan knyttes til at tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn ble høyere enn budsjettert 
grunnet kraftig økning i fjorårets medlemstall. På bakgrunn av erfaringstall ble budsjettet til 
tros- og livssynssamfunn justert opp med 0,4 mill. kroner for 2016, men dette var ikke 
tilstrekkelig til å dekke det faktiske tilskuddsbeløpet for 2016.  
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1.3 Investeringsregnskapet, økonomisk oversikt 
 
Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse for 2016.  
 

  Regnskap 
2016 

Regulert   
budsj. 2016 

Opprinnelig 
budsj. 2016 

Regnskap 
2015 

FINANSIERINGSBEHOV:   
   Investeringer i anleggsmidler 433 526 573 639 493 284 392 307 

Utlån og forskutteringer 65 773 70 000 70 000 45 510 
Kjøp av aksjer og andeler 4 519                        -                           -    4 077 
Avdrag på lån 52 815 13 130 13 130 54 164 
Dekning av tidligere års udekket                        -                           -                           -    153 481 
Avsetninger 902                        -                           -    3 816 
Årets finansieringsbehov 557 534 656 769 576 414 653 355 
FINANSIERING:   

   Bruk av lånemidler -401 337 -452 496 -384 522 -495 420 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -11 729 -100 000 -100 000 -31 724 
Tilskudd til investeringer -22 279 -14 700 -14 700 -5 914 
Kompensasjon merverdiavgift -53 452 -68 062 -48 922 -37 145 
Mottatte avdrag på utlån -56 246 -13 130 -13 130 -61 985 
Andre inntekter -310                        -                           -    -3 020 
Sum ekstern finansiering -545 352 -648 389 -561 274 -635 208 
Overført fra driftsregnskapet -7 380 -7 380 -15 140 -2 955 
Bruk av tidligere års udisponert                        -                           -                           -                           -    
Bruk av avsetninger -4 802 -1 000                        -    -15 191 
Sum finansiering -557 534 -656 769 -576 414 -653 355 

     Udekket / Udisponert                        -                           -                           -                           -    
 
Figur 3 Økonomisk oversikt investering, alle tall i 1 000 kroner   

 
Investeringsregnskapet er avsluttet med full finansiering. Regnskapet viser at det er 
gjennomført investeringer i anleggsmidler for om lag 433,5 mill. kroner i 2016. 
 
 
1.3.1 Finansieringsbehov 
 
Investeringer i anleggsmidler 
Aktivitetsnivået i kommunen på investeringssiden har vært lavere enn forventet, om lag 
140,1 mill. kroner lavere enn budsjettert nivå for 2016. Det vil si at det er gjennomført 
investeringer i anleggsmidler for 433,5 mill. kroner, om lag 41,2 mill. kroner mer enn i 2015. 
For ytterligere kommentarer til de enkelte prosjektene vises det til kapittel 6.  
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Utlån og forskutteringer 
I 2016 ble det lånt ut 65,8 mill. kroner i startlån til kommunens innbyggere, 20,3 mill. kroner 
mer enn i 2015, men 4,2 mill. kroner mindre enn budsjettert. På denne posten budsjetteres 
det med et fast årlig beløp på 70 mill. kroner.  
 
Kjøp av aksjer og andeler 
Posten på 4,5 mill. kroner gjelder i sin helhet egenkapitaltilskudd til KLP. 
 
Avdrag på lån 
Ekstraordinære avdrag på ordinære lån, samt ordinære og ekstraordinære avdrag på 
startlån, føres i investeringsregnskapet.  
 
Kommunens ordinære avdragsutgifter fastsettes på grunnlag av gjeld tatt opp i årene før 
regnskapsåret, det vil si gjeld per 31.12.2015. 
 
Det ble ikke innbetalt ekstraordinært på kommunens ordinære lån i 2016. Det ble innbetalt til 
sammen 52,8 mill. kroner for startlånsordningen til Husbanken. Av dette utgjorde 
ekstraordinære avdrag 40,7 mill. kroner og ordinære avdrag 12,1 mill. kroner.  
 
Avsetninger 
Det ble avsatt 0,9 mill. kroner i 2016 til investeringsfond knyttet til ekstraordinær innløsning 
av startlån fra innbyggerne. 
 
 
1.3.2 Ekstern finansiering 
 
Bruk av lånemidler 
Kommunens investeringer finansieres hovedsakelig ved låneopptak, og i 2016 endte 
låneopptaket på om lag 401,3 mill. kroner inkl. startlån, 94,1 mill. kroner lavere enn i 2015.  
 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 
Det ble inngått kontrakter og solgt tomter og kommunale boliger for totalt 15,5 mill. kroner i 
2016, og 11,7 mill. kroner er inntektsført i regnskapet. Ett tomtesalg, på 3,8 mill. kroner, ahr 
overdragelse i 2017. 
 
Opprinnelig budsjett for denne posten var på 100 mill. kroner. Det manglende 
eiendomssalget ble budsjettjustert til bruk av lån høsten 2016, samt hensyntatt ved 
låneopptak i desember 2016.  
 
Tilskudd til investeringer 
Ski kommune mottok totalt 16,1 mill. kroner i tilskudd i 2016. Av dette utgjorde: 

 10,4 mill. kroner investeringstilskudd fra Husbanken til Follo omsorgsboliger II.  
 4,6 mill. kroner tilskudd fra Husbanken til kjøp av utleieboliger. Tilskuddet varierer 

mellom 20-40 prosent avhengig av hvilken type bolig kommunen kjøper. 
 1,1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DnB til kunstisflaten i Ski Idrettspark, tilskudd 

fra Enova og fra Barne,-, ungdoms- og familiedirektoratet til universell utforming ved 
Follo barne- og ungdomsskole.   

 
Kommunen inngikk forlik med leverandør og oppgjør knyttet til dette utgjorde 6,2 mill. kroner.  
 
Det budsjetteres ikke med spillemidler da utbetalingsåret ofte er ukjent. Ski kommune har 
mottatt tilsagn på følgende spillemidler: 

 1,7 mill. kroner som er utbetalt til Ski golfklubb i 2016. 
 0,6 mill. kroner til delutbetaling for Ski idrettspark kunstisflate, utbetaling i 2017. 
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 0,3 mill. kroner til utbetaling for ballbinge på Skotbu skole/barnehage, utbetaling i 
2017. 
 

Kompensasjon merverdiavgift 
Kompensert merverdiavgift fra investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet og 
henger sammen med investeringsutgiftene. 
 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 
Mottatte avdrag på utlån gjaldt hovedsakelig startlån og beløp seg til 56,2 mill. kroner, 
herunder 40,9 mill. kroner i mottatte ekstraordinære avdrag og 8,1 mill. kroner i ordinære 
avdrag. Ulike refusjoner utgjorde 7,2 mill. kroner. 
 
Andre inntekter 
Posten består av refusjoner fra staten, kommuner og private, på tilsammen 0,3 mill. kroner. 
 
 
1.3.3 Sum finansiering 
 
Overført fra driftsregnskapet 
Posten ble redusert med 7,76 mill. kroner i 2016. Bakgrunnen er at investeringsprosjekt 
75080 Kråkstad idrettspark ikke skal inn i kommunens investeringsregnskap, fordi dette er et 
tilskudd til investeringer foretatt i et anlegg som kommunen ikke står som eier av. For å 
balansere denne ekstra driftsutgiften, ble overføring fra drift til investering redusert 
tilsvarende. 
 
Bruk av avsetninger 
Totalt er fond belastet med 4,8 mill. kroner med inntektsføring i investeringsregnskapet. 
 
Bundet investeringsfond er belastet med 0,7 mill. kroner knyttet til innfrielse av startlån til 
Husbanken i desember 2016. 
 
Ubundet investeringsfond er belastet med 1,8 mill. kroner i 2016 som i sin helhet kan knyttes 
til finansiering av orgel i Ski middelalderkirke. 1,7 mill. kroner gjelder en korreksjon som følge 
av manglende bruk av avsatte fondsmidler til dette formålet i 2015. 
 
Ubundne driftsfond er belastet med 2,3 mill. kroner i 2016. Midlene er brukt til finansiering av 
investeringsprosjektene: 

 75061 Kråkstad barnehage med i underkant av 2 mill. kroner iht. KST 23/15. 
 75103 TreStykker med 0,35 mill. kroner iht. KST 15/16. 
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1.4 Balansen 
 
Regnskapets balanseoppstilling viser kommunens eiendeler, gjeld1 og egenkapital ved 
utgangen av det enkelte regnskapsår. 
 
  Regnskap 

2012 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2014 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2016 
Omløpsmidler  653 182 846 760 804 338 773 677 823 396 
Anleggsmidler 4 309 856 4 765 128 5 165 703 5 633 027 6 051 250 
Sum eiendeler 4 963 038 5 611 888 5 970 041 6 406 704 6 874 647 
Gjeld -4 125 301 -4 700 112 -5 021 303 -5 337 857 -5 674 816 
Egenkapital -837 737 -911 776 -948 737 -1 068 846 -1 199 831 
Sum gjeld og egenkapital -4 963 038 -5 611 888 -5 970 041 -6 406 704 -6 874 647 

 
Figur 4 Balansen, alle tall i 1 000 kroner   

 
Utviklingen siden 2012 viser at kommunens verdier vokser raskere enn gjelden, og 
egenkapitalen styrkes. Dette må ses i sammenheng med at kommunens nedbetaling av gjeld 
skjer raskere enn slitasjen på kommunens eiendeler. Årlige overskudd, som er satt av til 
fond, eller forsert nedbetaling av gjeld har også bidratt positivt til at kommunens egenkapital 
er styrket. 
 
1.4.1 Omløpsmidler 
Omløpsmidlene utgjør likvide beholdninger, kortsiktige plasseringer og kortsiktige fordringer. 
I kommuneregnskapet blir inntekter bokført i det de blir kjent og ført som en fordring i 
balansen.  
 
 
1.4.2 Anleggsmidler 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk, og blir aktivert i balansen. Dette 
danner grunnlag for avskrivninger. Kommunens andel av pensjonsmidler i 
pensjonsselskapene er inkludert i anleggsmidlene. Ved utgangen av 2016 utgjør dette 
1 886,8 mill. kroner, en økning på 77,3 mill. kroner fra 2015. Økningen skyldes at ansatte 
opparbeider seg større pensjonsrettigheter for hvert år. 
 
 
1.4.3 Gjeld 
Kommunens samlede gjeld, 5,675 mrd. kroner som vist i tabellen over, består av langsiktige 
lån, startlån, pensjonsforpliktelser og kortsiktig gjeld.  
 

                                                
1 Gjeld inkluderer her både langsiktig gjeld, inkl. pensjonsforpliktelser og startlån, samt kortsiktig gjeld. 
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Økning i samlet gjeld fra 2015 til 2016 utgjør 337 mill. kroner, en gjeldsvekst på om lag 
6,3 prosent. Til sammenligning har samlet innenlandsk gjeld for kommunesektoren i Norge 
vokst med i underkant av 5 prosent i løpet av 2016. 
 
Nivået på pensjonsforpliktelsene er beregnet av pensjonsselskapene med bakgrunn i 
forutsetninger om lønnsvekst, levealder med mer for kommunens ansatte. Økning på 
kommunens pensjonsforpliktelser utgjorde 47,2 mill. kroner i 2016. 
 
Kortsiktig gjeld består i hovedsak av utgifter som er bokførte, men ennå ikke forfalt til 
betaling, samt gjeld til for eksempel det offentlige og ansatte. Fordeling mellom typer gjeld: 
 

 
 
Figur 5 Fordeling av type gjeld i kommunen  

 
 
1.4.4 Egenkapital 
Egenkapitalen inkluderer alle bundne og ubundne drifts- og investeringsfond, 
prinsippendringskonti, årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk for både drift og 
investering, samt kapitalkonto. 
 
Kommunens egenkapital har økt med 131 mill. kroner fra 2015 til 2016, og gjeldsgraden som 
er forholdet mellom gjeld og egenkapital, er redusert fra 5,29 i 2014 til 4,99 i 2015 til 4,73 
prosent i 2016 (lavere verdi er positivt). I den grad en kommunes eiendeler kan realiseres i et 
marked, innebærer reduksjonen et styrket økonomisk handlingsrom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Startlån Langsiktige lån

Langsiktig gjeld 
2,7 mill. kroner 

Pensjonsforpliktelser 
2,3 mill. kroner 

Kortsiktig gjeld 
0,3 mill. kroner 

Startlån  
0,4 mill. kr. 
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1.5 Lånegjeld  
 
I desember 2016 ble nytt lån til finansiering av investeringer tatt opp. Kommunens langsiktige 
brutto lånegjeld økte i 2016 med 282 mill. kroner, fra 2,740 mrd. kroner i 2015 til 3,022 mrd. 
kroner i 2016.  
 

  Regnskap 
2012 

Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2016 

Brutto lånegjeld UB -2 020 004 -2 437 602 -2 536 867 -2 739 488 -3 021 501 
Utlån/ubrukte lånemidler 376 584 466 486 676 612 502 419 531 774 
Netto lånegjeld UB      -1 643 420       -1 971 116       -1 860 255       -2 237 069       -2 489 727  
 
Figur 6 Utviklingen i kommunens lånegjeld siste femårsperiode, alle tall i 1 000 kroner   

 
Kommunens brutto lånegjeld omfatter alle lån, både ordinære lån i Kommunalbanken og i 
Husbanken samt startlån, sett bort i fra pensjonsforpliktelser og kortsiktig gjeld. Brutto 
lånegjeld forteller ikke noe om hva som er kommunens netto rentebærende gjeld, men vekst 
i brutto lånegjeld kan likevel indikere om kommunens gjeldsgrad øker eller synker.  

 
 
Figur 7 Restsaldo per låneinstitusjon, alle tall i 1 000 kroner 
Figur 8 Restsaldo på ordinære lån, lån som tilhører Boligforvaltningen og startlån, alle tall i 1 000 kroner 
 
Kommunen prioriterer alltid å nedbetale lån med høyest rentebetingelser. Dette har bidratt til 
at de fleste Husbanklånene med flytende rente er innfridd de senere år. 
 
Utlån og ubrukte lånemidler på tilsammen 531,8 mill. kroner gjelder startlån til innbyggerne, 
sosiale lån, samt ubrukte lånemidler. De ubrukte lånemidlene beløper seg til 183,1 mill. 
kroner. Posten for ubrukte lånemidler har økt med 29,4 mill. kroner fra 2015.  
 

Kommunalbanken Husbanken

-2 543 362 
-478 139 

Ordinære lån Boligforv. Startlån

-2 543 362 -358 760 

-119 380 
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Tall pr 2016 viser at selvfinansierende investeringer svarer for ca 1/3 av kommunens gjeld. 
Finansieringen av disse investeringene gjøres ikke særskilt for hvert anlegg, men inngår i 
kommunens samlede finansiering av investeringene. 
 
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning stiller krav til fordeling mellom flytende og fast 
rente på kommunens lån. En tredjedel skal ligge på henholdsvis fast og flytende rente, samt 
en valgfri tredjedel. Ski kommunes fordeling i forhold til rentebetingelser så slik ut per 
utgangen av 2016: 

 
 
Figur 9 Skillet mellom lån med fast eller flytende rente, inklusive startlån 
Figur 10 Kommunens største enkeltlån sett mot total låneportefølje 

 
For ytterligere informasjon om kommunens finansielle situasjon, se kommunens 
finansrapportering under punkt 1.7. 
 
 
1.5.1 Startlån 
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet satser i stor grad på 
boligvirkemidler som startlån, bostøtte og boligtilskudd. Ski kommune har utnyttet ordningene 
godt, og dette gjenspeiles i høye utbetalinger av startlån, boligtilskudd og bostøtte i 2016. Ski 
kommune er deltaker i Husbankens By- og tettstedsprogram, og her spiller bruk av startlån 
en viktig rolle.  
 
Det har heller ikke i 2016 vært tap på startlånsordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,3 % 
49,7 % 

Fast rente Flytende rente Total låneportefølje Det største lånet

-711 998 
-3 021 501 
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1.6 Økonomisk analyse 
 
Dette kapitlet analyserer ulike indikatorer på økonomisk bærekraft og utvikling. De gir et godt 
innblikk i kommunens økonomiske forutsetninger og rammebetingelser. Analysene baserer 
seg på foreløpige konserntall fra KOSTRA per 15.3.2017 dersom ikke annet er opplyst.  
 
 
1.6.1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (netto resultatgrad)  
Netto driftsresultat brukes ofte til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, og kan 
ses på som hovedindikator for økonomisk balanse i en kommune. Netto driftsresultat i 
prosent av driftsinntekter, netto resultatgrad, viser andel av driftsinntekter som kan benyttes 
til finansiering av investeringer og fondsavsetninger, når drifts- og finansutgifter er dekket.  
 
For å kunne håndtere svingninger både på utgifts- og inntektssiden, anbefaler regjeringens 
tekniske beregningsutvalg et positivt netto driftsresultat på 1,75 prosent over tid.  
 
Netto driftsresultat for 2016 ble på 40,3 mill. kroner, tilsvarende 1,8 prosent av 
driftsinntektene. Beregningen er basert på Hovedoversikt drift, og benytter således ikke 
konserntall slik det gjøres i figuren under, som henter sine data fra KOSTRA.  
 
Regnskapet viser en tydelig forbedring i netto driftsresultat, som er styrket med nesten 
46 mill. kroner fra 2015. Resultatet kan knyttes til høyere skatteinngang enn forventet, 
herunder tilpasning til skattereformen 2016. Det er viktig å være klar over at denne 
merinntekten kun ga ekstra inntekt for året 2016, og i liten grad vil påvirke nivået på 
forventede skatteinntekter i 2017 og fremover. Ski kommune, inkl. konserntall, endte i 2016 
med et positivt netto driftsresultat på 2 prosent1.  
 

 
 
Figur 11 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2007-2016   

                                                
1 I sammenligning med andre kommuner benyttes konserntall fra KOSTRA. 
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Brutto resultatgrad, før renter og avdrag inklusive avskrivninger, endte på 2,2 prosent, mot 
minus 0,1 prosent i 2015. Begrepet sidestilles med resultatbegrepet i privat næringsliv. 
 
 
1.6.2 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 
Størrelsen på disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter sier noe om hvor stor 
økonomisk buffer kommunen har til løpende drift. Disposisjonsfond kan fritt benyttes til 
finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og gir handlingsrom til å dekke 
ekstraordinære behov og uforutsette utgifter. Disposisjonsfondene bør være av en slik 
størrelse at de kan dekke opp kortsiktige svingninger, og har betydning for hvor raskt 
kommunen kan omstille seg ved vesentlige rammeendringer.  
 

 
 
Figur 12 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2007-2016   
Tall for Ski 2016 er kommunetall u/konsern, da KOSTRA-tall (konsern) ikke var korrekte 
 
Disposisjonsfondene i Ski kommune utgjorde ved utgangen av 2016 om lag 187,6 mill. 
kroner. Dette er en god buffer til å handle kortsiktig, til tross for en nedgang fra 2015. I 
forhold til brutto driftsinntekter viser KOSTRA-tallene at disposisjonsfondene til kommunen er 
positive, noe som gir en forventning om økning i 2017 dersom deler av overskudd 2016 
avsettes på disposisjonsfond. 
 
Ski kommune har i perioden 2012-2015 ligget over referansegruppene, med unntak av snittet 
for kommunene i Akershus. For 2014 og 2015 viser tallene imidlertid at landet og KOSTRA-
gruppe 13 styrker sine disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter, mens Ski reduserer 
sine. For 2016 er det benyttet kommunetall for Ski, mens sammenligningsgruppene er 
konserntall. Kommuneindikatoren for Ski er noe lavere enn konsernindikatoren. 
 
 
1.6.3 Netto rente- og avdragsbelastning i prosent av brutto driftsinntekter 
Begrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av 
lån, og gir et bilde på hvordan kommunens handlefrihet til drift utvikler seg. Kommunens 
avdrag utgiftsføres på bakgrunn av gjeld ved inngangen til året og påvirkes således av 
lånopptak året før. Lånopptak som skyldes investeringer på selvfinansierende områder 
finansieres ved økt brukerbetaling og vil over tid ikke påvirke kommunens handlingsfrihet. 
 
I diagrammet er det skilt på rente- og avdragsdel for Ski kommune. Skillet er vist for å 
illustrere hvordan endringer i rentemarkedet påvirker friheten til å disponere driftsinntektene.  
Ski kommunes rente- og avdragsbelastning har variert noe frem mot 2016. Både avdrag og 
renter er relativt stabile. Rentebelastningen har hatt en ubetydelig økning fra 1,4 til 
1,5 prosent fra 2015 til 2016, mens avdragene lå uendret på 3,5 prosent.  
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Avdragsutgiftene ble på samme nivå som budsjettert. Rådmannen har ved regnskapsføring 
av avdrag lagt til grunn Økonomireglementets premiss om 30 års nedbetalingstid. Dette er 
godt innenfor kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag. 
 
Kommunens netto lånegjeld på 2,490 mrd. kroner tilsvarer drøyt 81 000 kroner per 
innbygger. Dette er en økning på 7 178 kroner fra 2015. 
 

 
 
Figur 13 Netto rente- og avdragsbelastning i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2007-2016  

 
Ski kommunes lånegjeld ligger en god del over gjennomsnittskommunene. Kommunegruppe 
13 har for 2016 en netto lånegjeld per innbygger på nær 63 000 kroner. Det er imidlertid 
verdt å merke seg at 1/3 av kommunens gjeld kan henføres til investeringer på 
selvkostområdene for vann og avløp. Ski kommunes utskiftingstakt for ledningsnettet ligger 
nå 3-4 ganger høyere enn gjennomsnittskommunen. Satsing på vann- og avløpsnettet har 
derfor stor betydning for kommunens gjeldsnivå for øyeblikket. Gjeld knyttet til dette området 
betales gjennom kommunale avgifter og innenfor et lenger tidsperspektiv, belaster ikke 
denne gjelden kommunens handlingsfrihet. Igjen vises det til KST 68/16 som beskriver 
sammenhengen mellom denne selvfinansierende gjelden og kommuneregnskapet. 
 
 
1.6.4 Frie inntekter per innbygger 
Frie inntekter er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn 
gjeldende lover og regler. De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd fra 
staten. Denne typen inntekt utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede 
inntekter. 
 
Ski kommune hadde i 2016 frie inntekter (skatt og rammetilskudd) tilsvarende 50 359 kroner 
per innbygger. Kommunens skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i 2016 på 
103,4 prosent. 
 

Kommunene i Akershus og i kommunegruppe 13 er folkerike og sentralt beliggende 
kommuner. De har en mer lettdrevet behovsprofil og prioriteres derfor relativt lavt i 
inntektssystemet. KOSTRA-tallene gjenspeiler dette og viser at både Ski kommune og 
referansegruppene fortsatt ligger lavere enn landet for indikatoren frie inntekter per 
innbygger. Indikatoren har en naturlig stigende trend som følge av prisvekst. 
 

 3,5  

1,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
ro

se
nt

 

Ski avdrag Ski renter Landet Akershus Kostragruppe 13



24 
 

 
 
Figur 14 Frie inntekter per innbygger i perioden 2007-2016   
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1.7 Finansrapportering 
 
Ski kommune rapporterer tertialsvis på både likviditet, langsiktig gjeld samt flere 
enkeltparametre beskrevet i kommunens Økonomireglement med vedlegg. 
 
 
1.7.1 Likviditet 
All likviditet er i 2016 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen DNB 
i tråd med Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning.  
 
Gjennomsnittslikviditeten for 2016 endte på 424,9 mill. kroner. Det er 124,9 mill. kroner mer 
enn budsjettert. Den høye likviditeten skyldes blant annet at kommunen har om lag 
183,1 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved årsslutt, inkl. ubrukte lånemidler for startlån.  
Snittrenten på innskudd endte i 2016 på 1,39 prosent pro anno, lavere enn ved utgangen av 
2015 da den lå på 2,45 prosent.  
Avkastningsreferansen for plassering av overskuddslikviditet er ST1X1. Avkastning for ST1X 
for 2016 har vært 0,56 prosent. Til sammenligning endte den på 0,86 prosent i 2015 og 
1,32 prosent i 2014. 
 
Kommunens gjennomsnittsrente på innskudd kan måles mot referanserenten ST1X, og i den 
grad kommunen velger å plassere all overskuddslikviditet i en privat bank er det positivt at 
kommunens gjennomsnittsrente er høyere enn ST1X. Dersom kommunen hadde valgt å 
plassere all overskuddslikviditet i statssertifikater, med null risiko for at statsbanken kan gå 
konkurs, ville avkastningen vært 0,56 prosent. Ved å plassere overskuddslikviditeten i en 
privat bank, som Ski kommune gjør, vil det alltid være en teoretisk risiko for konkurs. Dette 
tas det høyde for i kommunens avkastning hos denne bankforbindelsen.  
 
 
1.7.2 Langsiktig gjeld 
Ski kommune hadde per 31.12.2016 en samlet lånegjeld på om lag 3 021,5 mill. kroner. 
Dette gjelder både startlån, lån som finansieres av husleieinntekter i Boligforvaltningen, samt 
lån som finansieres av kommunekassen og VA-området.  
 
 
Fordeling per kreditor Beløp i kr Andel % 
Kommunalbanken -2 543 361 902 84,2 % 
Husbanken -478 139 366 15,8 % 
Sum langsiktig gjeld -3 021 501 268 100,0 % 

 
Figur 15 Fordeling av langsiktig gjeld per kreditor 

                                                
1 ST1X er en statsobligasjonsindeks med fast durasjon (varighet) på 0,25 år, og som viser en estimert utvikling for 
investeringer gjort i statskasseveksler (hvor porteføljen hele tiden er vektet slik at de har tre måneder til forfall). 
ST1X brukes av mange for å illustrere risikofri rente. 
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1.7.3 Andre parametre 
 Det største lånet er i Kommunalbanken og utgjør 23,6 prosent av porteføljen. 
 Det er ingen lån1 i porteføljen med forfall inntil 12 måneder frem i tid. 
 Andel fast/flytende rente for lånene er henholdsvis 50,3 prosent og 49,7 prosent. 
 Gjennomsnittlig, vektet restløpetid for lånene er 8,9 år.  
 Gjennomsnittlig, vektet rente for lånene er 1,69 prosent. 

 
Gjennomsnittlig vektet rentebindingstid for hele låneporteføljen var 0,84 år ved utgangen av  
2016.  
I henhold til Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, punkt 5.2.b, skal 
gjennomsnittlig vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld til enhver tid være 
mellom 1 og 4 år. Grunnet en beregningsfeil tilfredsstilte ikke kommunen dette kravet i 2016. 
Administrasjonen har etter dette inngått ny femårig fastrenteavtale tidlig i 2017, som gjør at 
rentebindingstiden fra og med 2017 er 1,24 år som er innenfor finansreglementets rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Gjelder lån som finansieres av kommunekassen og VA. Lån innenfor boligforvaltningen finansieres av 
husleieinntekter og startlån finansieres av tilsvarende utlån til kunder. 
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2 Mangfold, likestilling og etikk 
 
 
Ski kommune skal praktisere mangfold og likeverd i sitt daglige arbeid. Det er viktig å sikre 
like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av kjønn, 
funksjonsevne, kulturell bakgrunn, seksuell legning med mer.  
 
Dette gjelder både overfor Skis innbyggere og for de ansatte i kommunen.  
 
 
2.1 Mangfold og likestilling 
 
Kommunen har flere politiske utvalg som spesielt retter seg mot arbeidet for likestilling og 
fravær av diskriminering for kommunens brukere: 

 Eldrerådet uttaler seg i alle saker som angår eldres levekår. 
 Rådet for likestilling og funksjonshemmede arbeider for full deltakelse og likestilling 

for personer med nedsatt funksjonsevne.  
 Ungdomsrådet uttaler seg om alle saker som angår ungdommens levekår. 
 Barn og unges kommunestyre, BUKS, uttaler seg om fordeling av midler til tiltak ved 

skolene og andre spørsmål som opptar elevene.  
 
Ski kommune har forankret arbeidet med mangfold og likestilling i flere sentrale dokumenter 
for å sikre et helhetlig fokus på mangfold i kommunen. Blant annet er det vedtatt en 
Prosedyre for mangfold og likestilling, en Strategiplan for arbeid med mangfold samt en 
Handlingsplan for mangfold og likestilling. Ski kommunes lønnspolitikk slår også fast, i 
henhold til Likestillingsloven, at ansatte skal ha lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn 
med mer. I Ski kommunes personalpolitikk er mangfold et av fokusområdene. 
 
Kommunen legger Diskriminerings- og tilgjengelighetslova til grunn som et minimumskrav og 
skal bestrebe seg på å gjennomføre denne standarden i kommunale publikumsbygg. 
Kommunens planbestemmelser legger dessuten klare føringer når det gjelder universell 
utforming, og dermed hensynet til likestilling og tilrettelegging for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
 
2.1.1 Status 2016 for mangfold og likestilling 
Det er nedsatt en ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune, som skal sikre 
kompetanse om universell utforming og gjøre forarbeid for å imøtekomme kravet om at alle 
nye bygg skal utformes universelt. Ressursgruppen har i 2016 arrangert flere seminar. 
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2.2 Rekruttering 
 
Ski kommunes Mangfoldserklæring lyder slik: Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i 
befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, 
alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Erklæringen brukes ved utlysninger av ledige 
stillinger. 
 
I rekrutteringsprosesser har kommunen fokus på likebehandling av søkere, der målet er å 
tilsette den best kvalifiserte søkeren uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn 
med mer. I 2013 inngikk Ski kommune en avtale med IMDi (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet), som slår fast at minst én person med innvandrerbakgrunn skal 
innkalles til intervju, hvis vedkommende er kvalifisert til stillingen.  
 
Det har i 2016 blitt lagt til et punkt i Innstillingen som brukes i ansettelsessaker, hvor 
rekrutteringsansvarlig må krysse av for at mangfolds- og likestillingshensyn er hensyntatt i 
rekrutteringsprosessen. Dette gjelder både avtalen med IMDi, men også punktene fra 
Handlingsplanen for mangfold og likestilling vedrørende positiv særbehandling. 
 
 
2.2.1 Status 2016 for rekruttering 
Ut i fra Ski kommunes rekrutteringssystem var det 404 søkere (242 kvinner og 162 menn) 
med innvandrerbakgrunn, hvorav 26 ble innkalt til intervju. Av disse søkerne ble 12 innstilt og 
11 personer (åtte kvinner og tre menn) ansatt i 2016.  
 
Det var 31 søkere (18 kvinner og 13 menn) som oppga å ha nedsatt funksjonsevne, hvorav 
fire ble innkalt til intervju, to ble innstilt og en person ble ansatt.  
 
Når det gjelder aldersfordelingen blant søkerne er det flest søkere i aldersgruppen 26-30 år. 
Av søkerne i 2016 var 69 prosent kvinner og 31 prosent menn. Totalt 473 personer ble 
rekruttert i 2016. Av disse var 78 prosent kvinner og 22 prosent menn. 
 
 
2.3 Utdanning 
 
Arbeidstakere kan søke om stipendmidler for å dekke utgifter knyttet til etter- og 
videreutdanning.  
 
 
2.3.1 Status 2016 for utdanning 
Gjennom stipendordningen fikk 56 medarbeidere, av totalt 62 søkere, innvilget søknad om 
sentrale stipendmidler i 2016. Av innvilgede stipender ble 51 tildelt kvinner og fem tildelt 
menn. Ansatte innen pleie og omsorg fikk også tildelt stipendmidler finansiert av 
fylkeskommunen gjennom Kompetanseløftet. 
 
Kommunen har opprettet en lønnskompensasjonsordning for grunnutdanning på deltid, hvor 
ansatte kan søke om å få kompensert en del av sin lønn under studier. Det er totalt åtte 
plasser i ordningen og per 31.12.2016 var alle kvinner. 
 
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.4. gjennomfører kommunen årlige 
kompetanseforhandlinger. I 2016 fikk 39 arbeidstakere, av totalt 52 søkere, innvilget 
kompetansetillegg på bakgrunn av fullført etter- eller videreutdanning, hvorav 34 var kvinner 
og fem var menn. Karriereutvikling og eventuelle kompetansehevende tiltak er også et tema 
under de årlige, individuelle medarbeidersamtalene. 
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2.4 Kjønnsfordeling 
 
Kommunen har som langsiktig mål å sikre en jevn kjønnsbalanse innenfor alle områder. For 
å oppnå dette er positiv særbehandling av det underrepresenterte kjønn ved ansettelser i 
særskilte kvinne- eller mannsdominerte yrker et av tiltakene i Handlingsplanen for mangfold 
og likestilling. Det vil for øvrig ta tid før kommunen ser resultater av disse tiltakene. 
 
 
2.4.1 Status 2016 for kjønnsfordeling 
Kvinner utgjør fortsatt den største andelen ansatte i Ski kommune, med 80,2 prosent av totalt 
2 303 fast ansatte.  
 
Fordelingen i rådmannsgruppen var halvparten kvinner og halvparten menn. Av 
virksomhetsledere utgjorde andel kvinner 56,2 prosent (18 personer) og menn 43,8 prosent 
(14 personer). Det vil si en liten økning i antall kvinnelige virksomhetsledere. 
 
Kjønnsfordelingen av fast ansatte per kommunalområde fordelte seg slik ved utgangen av 
2016:  
 
      Fast ansatte kvinner       Fast ansatte menn 
Område Andel Antall Andel Antall 
Kommunalområde Stab/støtte 66 % 57 pers. 34 % 29 pers. 
Kommunalområde Oppvekst 87 % 945 pers. 13 % 147 pers. 
Kommunalområde Velferd 85 % 766 pers. 15 % 138 pers. 
Kommunalområde Samfunn 37 % 86 pers. 63 % 144 pers. 
 
Figur 16 Kjønnsfordelingen av fast ansatte per kommunalområde 
 
Kjønnsfordelingen av ansatte per kommunalområde har vært stabil de siste årene. Tabellen 
over viser at kvinner er overrepresentert innen områdene Stab/støtte, Oppvekst og Velferd, 
mens menn er noe overrepresentert innenfor område Samfunn.  
 
 
2.5 Deltid 
 
Statistisk er det oftest kvinner og arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som innehar 
deltidsstillinger. De er også overrepresentert innenfor område Velferd og da spesielt innenfor 
pleie og omsorg.  
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og 
arbeidsgiver jobber fortløpende med deltidsproblematikk innen pleie og omsorg. 
Arbeidsgruppen har satt følgende mål som skal være oppfylt innen 2020:  

 Andel som jobber heltid i pleie- og omsorgssektoren skal økes fra 31,9 til 40 prosent 
 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal økes fra 67,2 til 75 prosent 
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 Alle virksomheter skal gjennomføre og evaluere lokale tiltak for å redusere 
deltidsstillinger 

 
 
2.5.1 Status 2016 for deltidsstillinger 
Ved utgangen av 2016 var det 867 fast ansatte i redusert stilling i Ski kommune, noe som 
tilsvarer 37,5 prosent av alle ansatte. Det er en nedgang på 1,4 prosentpoeng siden 2015.  
 
Statistikk viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse i pleie- og omsorgssektoren økte fra 
66,7 til 67,2 prosent fra juni til september. Et av tiltakene som prøves ut er bruk av 
langvakter, samt at kommunen har hatt fokus på at ledige deltidsstillinger skal brukes til å 
øke stillingsandelen til andre deltidsansatte fremfor å lyse ut ny deltidsstilling, eventuelt at 
stillingen lyses ut som full stilling. Et annet mulig tiltak er å prøve ut opprettelse av 
bemanningsenheter innen én eller på tvers av virksomheter/avdelinger.  
 
  
2.6 Likelønn 
 
Oversikt som viser gjennomsnittslønn per kjønn og stillingskode blir brukt som 
underlagsmateriale i de lokale lønnsforhandlingene. Medarbeidere som er i foreldrepermisjon 
ivaretas også her. Ski kommunes lønnspolitikk understreker at likelønn er et mål og at 
avlønning skal skje uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne med mer. 
 
 
2.6.1 Status 2016 for likelønn 
Tabellen under viser hvordan kjønnene er fordelt i henhold til KS Hovedtariffavtalens (HTA) 
inndelinger i kapitler og stillingsgrupper, samt hva kvinners lønn utgjør i prosent av menns 
lønn. Tallene gjelder fast ansatte per 31.12.2016: 
 
  Kvinner Menn 

Kategori 
 Antall Andel 

 Gj. snitts 
lønn 

kvinner  

Kvinners 
lønn i % 

av menns 
Antall Andel  

Gj. snitts  
lønn 

menn 
Alle ansatte 1 900 80 % 447 531      96 % 463 20 %     466 178  
HTA kap. 3, virksomhetsledere 18 56 % 724 663      96 % 14 44 %     754 857  
HTA kap. 3, kommunalsjefer 2 67 %     945 000  100 % 1 33 %     945 000  
HTA kap. 4, totalt unntatt lederstillinger 1 696 83 %     429 138  101 % 358 17 %     424 049  
HTA kap. 4, ufaglærte* 300 74 % 361 910      102 % 108 26 %     354 814  
HTA kap. 4, faglærte* 592 83 % 399 070      98 % 119 17 %     409 303  
HTA kap. 4, høyskoleutd. (3 år)* 391 90 % 443 954      99 % 45 10 %     448 438  
HTA kap. 4, høyskoleutd. (4 år)* 63 97 %     478 788  102 % 2 3 %     469 400  
HTA kap. 4, krav om mastergrad* 5 100 % 501 660      100 % 0 0 % -      
HTA kap. 4, ledere* 80 76 % 544 000      115 % 25 24 %     473 044  
HTA kap. 4, totalt unntatt lederstillinger 345 80 % 514 613      99 % 84 20 %     519 811  
HTA kap. 4, ledere 16 70 % 596 900      99 % 7 30 %     602 929  
HTA kap. 5, fagstillinger 70 60 % 578 744              96 % 36 40 %     606 015  
HTA kap. 5, ledere 14 45 % 627 900      97 % 17 55 %     645 324  
 
Figur 17 Kommunens lønns- og ansattfordeling mellom kvinner og menn.  

- Ansatte i flere stillinger med ulik lønn telles her flere ganger, og tallet på fast ansatte vises derfor 
som noe høyere enn angitt tidligere i kapitlet. 

- (*) Tidligere kap. 4B og 4C inngår ikke her. I 2016 ble kategoriene i HTA endret, slik at man ikke 
lenger skiller mellom 4B og 4C. Oversikten er likevel delt slik at bildet blir mer nyansert. 
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Innenfor de fleste av disse stillingsgruppene er kvinner og menns lønn tilnærmet lik. Tallene 
viser en svak positiv likelønnsutvikling ved å se alle ansatte samlet. Fra 2014 til 2016 har 
kvinners lønn i prosent av menns lønn økt fra 94,1 til 95,6 prosent.  
 
Blant virksomhetslederne ligger nå kvinners lønn i prosent av menns lønn på 95,8 prosent. 
Det er planlagt en gjennomgang av avlønning for virksomhetsledere innen velferdsområdet, 
som tradisjonelt har ligget lavt sammenliknet med andre områder, før årlige forhandlinger i 
2017. Det er flest kvinnelige virksomhetsledere innenfor dette området.  
 
Kommunen har fokus på likelønn under lokale lønnsforhandlinger. Kvinnelige arbeidstakere 
har fått tilsvarende eller høyere prosentvise tillegg enn menn samlet sett de siste årene. 
 
 
2.7 Oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser 
 
Kommunen har gjennom personalpolitikken satt fokus på å ha en livsfasepolitikk. Kommunen 
skal tilrettelegge for alle ansatte så langt det er mulig, i alle faser av livet. Hver fase medfører 
ulike behov, krav, begrensinger og muligheter. For at ansatte skal være en best mulig 
ressurs må ulike tiltak vurderes, slik at kommunen kan tilrettelegge for ansatte som er i 
starten av arbeidslivet, i karrierefasen og for ansatte som nærmer seg pensjonsalder.   
 
Prosedyre for oppfølging av gravide arbeidstakere skal sørge for at Ski kommune bidrar til at 
gravide ansatte skal kunne stå i arbeid lengst mulig. Det er ansatt en rådgiver/jordmor for å 
følge opp individuell tilrettelegging for gravide i samråd med lederen. Samtaler med jordmor 
skal bidra til at både den gravide medarbeideren og lederen føler seg trygge i situasjonen, og 
at individuell tilrettelegging kan tilpasses. Ski kommune tilrettelegger også for betalte 
ammepauser i arbeidstiden. 
 
Kommunens permisjonsordninger kan benyttes fleksibelt ved omsorgsoppgaver i alle 
livsfaser, og kan ses på som et likestillingstiltak. Det samme gjelder for tilrettelegging av 
arbeidstid og avtale om fleksitid. Kommunen tilrettelegger også for at ansatte skal kunne 
delta på obligatoriske norskkurs.  
 
Ski kommune tilrettelegger for at ansatte med nedsatt eller endret funksjonsevne skal kunne 
beholde sitt arbeidsforhold på ulike måter. Som eksempler nevnes det tilrettelegging med 
diverse hjelpemidler, utstyr og oppfølging av bedriftshelsetjeneste, tilrettelegging av 
arbeidstid, -sted og -oppgaver, utprøving av restarbeidsevne og/eller omplassering til ny 
stilling.  
 
Ski kommune arrangerer årlige pensjonsdager med pensjonsleverandørene for ansatte fra 
55 år. I tillegg til informasjon om pensjonsmuligheter er det også fokus på det 
helsefremmende perspektivet ved å stå i jobb lengst mulig. 
 
 
2.7.1 Status 2016 for oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser 
Jordmor har i løpet av 2016 gjennomført 188 registrerte samtaler med gravide medarbeidere 
og ledere i Ski kommune. Av disse var 65 førstegangssamtaler. Første samtale har blitt 
gjennomført med en spredning mellom graviditetsuke 8-29, med et gjennomsnitt på 
graviditetsuke 15,8, noe som er en uke tidligere enn i 2015. Oppfølgingen i 2016 samsvarer 
godt med at tilbudet blir benyttet av de aller fleste av Ski kommunes ledere og gravide 
ansatte, hvis det legges til grunn at om lag syv prosent av kvinner i alderen 20-39 år til 
enhver tid er gravide. Samtalene som er utført er fordelt på 20 virksomheter. 
 
I 2016 ble ni personer omplassert til nye stillinger (fast eller vikariat) i Ski kommune av 
helsemessige årsaker. 
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2.8 Etikk og verdier 
 
Fokus på etikk og verdier er inkorporert i flere styringsdokumenter for kommunen. Alle 
ansatte har ansvar for å etterleve verdiene Åpenhet og Respekt som Ski kommunestyre har 
valgt som sine grunnleggende verdier. I tillegg har alle virksomhetene i kommunen selv valgt 
ytterligere to verdier som de skal jobbe etter. Verdiene har blitt valgt i samarbeid med de 
ansatte, gjennom seminarer og idédugnader. Virksomhetene skal fortløpende følge opp 
arbeidet med verdiene og etterleving av disse. 
 
Ski kommune har også vedtatt etiske retningslinjer for de ansatte, og verdiene Åpenhet og 
Respekt ligger til grunn for og gjenspeiles i de etiske retningslinjene. Alle ansatte har et eget 
ansvar for å etterleve disse verdiene. Etikk skal også være en del av den enkeltes daglige 
refleksjon i utførelsen av arbeidet.  
 
Det er per i dag ikke vedtatt egne etiske retningslinjer for de folkevalgte.  
 
 
2.8.1 Etiske retningslinjer 
De etiske retningslinjene skal sikre at Ski kommunes virksomhet skal være tillitsskapende og 
preges av høy etisk standard. 
 
De etiske retningslinjene innebærer blant annet at: 

 Ansatte skal behandle tjenestebrukere, kollegaer og andre med åpenhet og respekt 
og opptre med saklighet og høflighet overfor brukerne av kommunens tjenester 

 Kommunen skal lytte til innbyggernes interesser og sikre likebehandling 
 Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger er upartiske og at de ikke 

kommer i konflikt med kommunens interesser 
 Ansatte opptrer med et godt skjønn i sosiale medier 
 Ansatte og tillitsvalgte viser respekt for hverandres roller og myndighet, slik at 

kommunens omdømme ikke svekkes 
 Ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke handlinger, saksforberedelse 

og vedtak 
 Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at allmennheten kan gjøre seg 

kjent med kommunens virksomhet. Ski kommune skal være en åpen organisasjon, 
slik at opplysninger ikke må holdes tilbake av bekvemmelighetsgrunner eller andre 
årsaker 

 Ansatte skal behandle all taushetsbelagt informasjon med varsomhet  
 

Retningslinjene slår også fast at kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt å ta 
opp eventuelle kritikkverdige forhold. Ski kommune har en egen prosedyre for varsling, som 
beskriver behandlingen av kritikkverdige forhold. I 2016 har en arbeidsgruppe startet arbeidet 
med å revidere denne prosedyren, og ny prosedyre vil bli lagt frem til behandling i 2017. 
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2.8.2 Verdier 
Kommunens verdier er definert av Samhandlingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget med tanke 
på samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte/vernetjenesten. Blant annet skal partene 
under møtene være forberedt, aktivt lyttende og bidra til best mulige drøftinger. Partene skal 
etter møtet vise forståelse for hverandres ståsted og formidle utvalgenes konklusjoner med 
respekt. 
 
Ski kommune vedtar hvert år en sentral kompetanseplan hvor det understrekes at 
kommunens og virksomhetens verdier i kompetansetiltakene som er planlagt i hver 
virksomhet skal synliggjøres. Kompetanseplanen for 2016 understreker også viktigheten av 
at virksomhetene legger aktivt til rette for medvirkning på alle nivåer, sett i lys av verdiene 
Åpenhet og Respekt. Ski kommunes personalpolitikk bygger også på dette verdigrunnlaget. 
 
 
2.8.3 Status 2016 for etikk og verdier i virksomhetene 
I den årlige HKI-undersøkelsen (medarbeiderundersøkelse) er et av punktene som skal 
besvares hvorvidt Ski kommunes verdier preger arbeidet virksomheten utfører. Resultatene 
fra 2016 viser at de aller fleste ansatte mener at verdiene preger arbeidet som utføres i 
kommunen. Snittet av svarene har vært på 3,8 av 5 mulige på dette punktet i 2015 og 2016. 
 
I 2016 har virksomhetene jobbet aktivt med etikk og etterlevelse av egne valgte verdier. 
Nedenfor er det gitt konkrete eksempler på noen virksomheters arbeid med dette. 
 
Flere av Ski kommunes virksomheter har tatt inn behov for kompetanseheving i 
profesjonsetikk, etisk refleksjon og metode i lokale kompetanseplaner. Et eksempel på dette 
er Follo barne- og ungdomsskole, som har fokus på profesjonsetikk og nærvær. Et annet 
eksempel er Dagsentre som bruker etisk refleksjon som verktøy for å gjøre personalet mer 
bevisst og reflektert i tjenesteutviklingen og overfor brukerne. 
 
Skolene og barnehagene i Ski kommune har vært involvert i Lærerprofesjonens etiske 
plattform, etter initiativ fra Utdanningsforbundet. Plattformen gjelder alle pedagoger som 
arbeider i skole eller barnehage, uavhengig av organisasjonstilhørighet.  
 
Siggerud skole er et eksempel på en skole som har jobbet med forståelse av etiske 
prinsipper og verdier, med mål om å fremstå som en helhetlig organisasjon med høy 
bevissthet rundt etisk tenkning. Alt arbeidet som gjøres måles opp mot kommunens og 
skolens egne valgte verdier. 
 
Verdiene som er vedtatt av hver enkelt virksomhet skal ligge til grunn i tjenesteutførelsen og 
gjenspeiles i arbeidet som utføres av de ansatte. Et eksempel er virksomhet HR, som har 
fokus på at virksomhetens verdier skal gjenspeiles i HRs møte med virksomhetene, samt at 
man gjennom virksomhetsmøtet har fokus på hva som må til for at verdiene etterleves i 
arbeidet som utføres. 
 
Blant barnehagene i kommunen er det flere eksempler på at arbeidet med etikk og verdier 
nedfelles i aktuelle planer som styrer arbeidet i den enkelte barnehage. Blant annet er det 
nedfelt i Årsplanene at verdiene skal være retningsgivende for alt arbeid med barn, foresatte 
og ansatte. Eksempler på dette er Tussestien og Langhus barnehager. Noen har også 
nedfelt arbeidet med verdier i den lokale HMS-planen, slik Kråkstad barnehage er et 
eksempel på. Andre har fokus på verdiene på personalmøter og i medarbeidersamtaler, slik 
som Vestveien barnehage.  
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2.9 Universell utforming

Universell utforming (UU) er et viktig samfunnsovergripende tema, og i 2016 har kommunen
hatt fokus på UU både i plansaker og byggesaker.

Ressursgruppen for Universell utforming har utarbeidet Norm for universell utforming av 
uteområder, veier og gater. Det er mottatt prosjektmidler fra Bufdir til deler av dette arbeidet.
Normen ble vedtatt som styringsverktøy av kommunestyret våren 2016.

2.9.1 Status 2016 for universell utforming
Kommunen gjennomførte flere viktige delmål i 2016, og det kan blant annet nevnes:

 Kommunens skoler og barnehager med tilhørende uteområder, og sentrumsnære
veier og gater er kartlagt med tanke på universell utforming.

 Ressursgruppen deltok i KS-nettverk om universell utforming, og har selv arrangert
flere seminarer i 2016, blant annet Kompetanseprogrammet K5 og frokostseminarer.
De har også holdt foredrag om eget arbeid og samarbeidet med Rådet for likestilling
av funksjonshemmede, på en dagskonferanse i regi av Akershus fylkeskommune.

 Ressursgruppen har gitt innspill til ulike planforslag, og har fortløpende dialog med
Statens vegvesen i enkeltsaker.

 Det ble etablert et samarbeidsprosjekt mellom ressursgruppen og virksomhet
Eiendom om medvirkning når det gjelder uteområder til nye Follo barne- og
ungdomsskole.

 Ansatte har deltatt i Statens kartverks prosjekt Geografisk informasjonssystem for
innhenting og presentasjon av data om UU.

Arbeidet med å få laget en Tilbakemeldingsboks, samt skjema for registrering av mangler i
universell utforming i offentlige bygg og uteområder i Ski kommune, er startet.
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3 Kvalitet og internkontroll 
 
 
3.1 Kvalitetslosen 
 
Kvalitetslosen er Ski kommunes elektroniske kvalitetssystem og benyttes blant annet i 
arbeidet med kvalitetsforbedring og internkontroll. Kvalitetssystemet består av en 
Dokumentmodul, en Avviksmodul og en Risiko- og sårbarhetsmodul. 
 
Kommunens kvalitetsdokumentasjon, som reglementer, prosedyrer, retningslinjer, skjemaer 
og maler, blir lagret i Dokumentmodulen. Systemet gir ledere og ansatte full oversikt over 
hvilke dokumenter som til enhver tid er gjeldende. 
 
Avviksmodulen er kommunens elektroniske avvikssystem. Ansatte melder avvik/uønskede 
hendelser elektronisk, og nærmeste leder mottar epost om at vedkommende har et avvik til 
behandling. Den ansatte som har meldt avviket kan se i loggen hva som er gjort med avviket. 
 
Risiko- og sårbarhetsmodulen (ROS) er ledernes verktøy i forhold til gjennomføring av risiko- 
og sårbarhetsanalyser innen egen virksomhet.  
 
 
3.2 Internkontroll  
 
Det er fokus på internkontroll, og kommunen har i hele 2016 arbeidet med å få nedskrevet 
interne retningslinjer på flere områder, og dette gode arbeidet vil fortsette inn i 2017. På 
bestilling fra Kontrollutvalget har Follo distriktsrevisjon IKS høsten 2016 gjennomført en 
revisjon av kommunens internkontroll.  
 
 
3.2.1 Status 2016 på forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll 
Rapporten oppsummerer at kommunen har et godt kontrollmiljø, og at ledelsen har fokus på 
internkontroll. Virksomhetslederne i kommunen opplyser at avviksregistreringen i stor grad 
brukes som grunnlag for å forbedre tjenestene ute i virksomhetene. Rådmannens 
ledergruppe har fokus på oppfølging av avviksstatistikken. 
 
En del av kommunens kontrollaktivitet er at kommunens fastsatte mål følges opp med 
resultatkrav til virksomhetslederne. Det påpekes imidlertid i rapporten at kommunen ikke i 
tilstrekkelig grad har foretatt risikovurdering av sine mål.  
 
Videre legges det vekt på at kommunen har samlet reglementer, prosedyrer og retningslinjer 
i Kvalitetslosen, noe som styrker internkontrollen.  
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3.3 Avviksstatistikk 
 
For 2016 ble det totalt meldt inn 1 688 hendelser, registrert i Kvalitetslosen som 1 886 avvik. 
Hendelsene fordeler seg på hovedkategoriene: 

 HMS/ansatt, 598 avvik 
 Organisasjon/internt, 239 avvik 
 Tjeneste/bruker, 1 049 avvik  

 
Hendelsene registreres i hovedkategoriene, nevnt over, og ofte i flere underkategorier. Det 
vil alltid være en differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at 
samme hendelse kan registreres i flere hovedkategorier og underkategorier. 
 
Det er generelt en økning i antall avvik fra foregående år, og en årsak kan være kommunens 
vide definisjon av avvik: 

 Et avvik oppstår når det ikke er samsvar mellom den tjeneste/praksis som blir utøvd 
og det som følger av lover, forskrifter, overordnede styringsdokumenter, prosedyrer, 
retningslinjer, interne bestemmelser og/eller instrukser. 

 Et avvik kan også være en uønsket hendelse, som kunne ha eller har medført skade 
på mennesker, miljø og/eller materiell, eller på annen måte ført til økonomisk tap. En 
uønsket hendelse kan indikere behov for forbedring av tjenesten.   

 
Med denne definisjonen har kommunen tilrettelagt for og har også et ønske om at alle 
uønskede hendelser skal meldes. På den måten vil kommunen kunne reflektere over 
hendelsene, og være bedre rustet til å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene. 
 
En annen årsak til økningen kan være at kommunen bevisst har jobbet med å motivere og 
lære opp ansatte til å melde uønskede hendelser, nettopp for å synliggjøre hvilke utfordringer 
ansatte står overfor i sin jobb.  
 
En tredje årsak til økningen kan være at virksomhetene i sin tjenesteutøvelse må håndtere 
flere tjenestemottakere/brukere med utfordrende atferd i dag, sammenlignet med tidligere år.  
 
 
3.3.1 Hendelser knyttet til helse, miljø eller sikkerhet til den ansatte 
Hovedkategorien HMS/ansatt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til helse, miljø 
og/eller sikkerhet for de ansatte. 
 
En sammenligning mellom årene 2014, 2015 og 2016 viser at antall avvik innen HMS/ansatt 
har økt fra 304 i 2014 til 657 i 2016. 
 

 
 
Figur 18 HMS/ansatt fordelt på kategorier  
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Tabellen på forrige side viser at: 
 Kategori Arbeidsmiljø har økt, men mindre enn året før. Det er flest registreringer på 

underkategoriene Lugging/slag og Sikkerhet. 

 Kategori Ulykke/skade har økt med 48 prosent fra foregående år. Det er flest 
registreringer på underkategoriene Lugging/slag og Personskade. 

 Kategori Vold og trusler har økt med 56 prosent fra foregående år. Det er flest 
registreringer på underkategoriene Verbal trakassering og Kutt/stikk. 

 
Virksomhetene rapporter at de har igangsatt flere tiltak på bakgrunn av meldte avvik.  
 
Det fokuseres generelt på HMS-arbeid, og det jobbes bevisst med å øke ansattes 
kompetanse til å håndtere brukere med utagerende atferd. Det arrangeres blant annet kurs i 
hvordan avverge voldssituasjoner, samt hvordan håndtere situasjonen hvis den allerede har 
oppstått. 
 
Ansatte som har vært utsatt for vold eller trusler om vold, får tilbud om individuell oppfølging 
av leder, og eventuelt oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten. For å ivareta sikkerheten til 
ansatte, er det blant annet satt inn ekstra ressurser på enkelte krevende brukere.  
 
Habiliteringstjenesten ved A-hus har vært benyttet for råd og veiledning. 
 
HMS-avvik tas jevnlig opp på personalmøter, og det reflekteres mye over de meldte 
hendelser/situasjoner. 
 
 
3.3.2 Hendelser knyttet til interne forhold på arbeidsplassen 
Hovedkategorien Organisasjon/internt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til interne 
forhold på arbeidsplassen. Dette kan være samarbeid, organisering, avtaler osv.  
 
Avvik innen Organisasjon/internt har også økt, fra 165 i 2014 til 240 i 2016.  
 

 
 
Figur 19 Organisasjon/internt fordelt på kategorier  

 
Tabellen over viser at: 

 Kategori Bygg/anlegg og Samhandling har hatt en liten økning siste år. 
I kategori Samhandling er det flest registreringer på underkategoriene 
Oppfølging/utførelse og Prosedyre/beskrivelse. 

 Alle resterende kategorier har hatt nedgang i antall avvik. 
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Virksomhetene rapporter at de har igangsatt flere tiltak på bakgrunn av meldte avvik.  
 
Det er foretatt utbedringer av brannanlegg i flere kommunale bygg. Videre er det fokusert 
mer på tverrfaglig samarbeid virksomhetene i mellom, noe som bedrer tjenestene ut mot 
brukerne. 
 
 
3.3.3 Hendelser som angår tjenestemottakere 
Hovedkategorien Tjeneste/bruker omfatter hendelser og situasjoner som angår 
tjenestemottakere, for eksempel elever, pasienter eller brukere. 
 
Antall avvik innen Tjeneste/bruker har gått litt ned fra 870 i 2014 til 819 i 2015, for deretter å 
gå opp igjen til 1 112 i 2016.  
 

 
 
Figur 20 Tjeneste/bruker fordelt på kategorier  

 
Tabellen over viser at: 

 Kategori Nesten-uhell har økt med 38 prosent fra foregående år. Det er flest 
registreringer på underkategoriene Legemiddelhåndtering og Fall. 

 Kategori Samhandling har økt med 49 prosent fra foregående år. Det er flest 
registreringer på underkategoriene Oppfølging/utførelse og Prosedyre/beskrivelse. 

 I kategori Tjenesteproduksjon har det vært en økning på 45 prosent fra foregående 
år. Av de 426 avvikene er det 236 som omhandler avvik innen underkategorien 
Legemiddelhåndtering. 

 Kategori Vold og trusler er stadig økende og har økt med 86 prosent fra foregående 
år. Herunder er det flest på underkategoriene Verbal trakassering, Sikkerhet og 
Kutt/stikk.  

 
Virksomhetene rapporter at de har igangsatt flere tiltak på bakgrunn av meldte avvik.  
Skolene jobber med videreutvikling av plan for skolemiljø/skolemiljøtiltak, og fokuserer på å 
øke barns kompetanse innen kommunikasjon. Med andre ord er det fokus på det å snakke 
og hvilke ord som blir benyttet, fremfor å løse utfordringer med å slå og sparke. 
 
Innen kommunalområde Velferd jobbes det kontinuerlig med opplæring av ansatte i forsvarlig 
medisinhåndtering. Sykehjemmene har tatt i bruk legemiddelautomater nettopp for å 
kvalitetssikre legemiddelhåndteringen. Det er også foretatt endringer i retningslinjer og 
system for oppbevaring av A- og B- preparater. 
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3.4 Vold og trusler 
 
Det er bekymringsfullt at antall HMS-avvik innen kategorien Vold og trusler har økt. Dette er 
helt klart en faktor som påvirker arbeidsmiljøet til de ansatte.  
 
Vold, og trusler om vold, er en individuell opplevelse og kan over tid gi psykisk eller fysisk 
sykdom. Det å bli utsatt for vold kan være en stor påkjenning for den det gjelder. 
 
Statistikken viser en økning på 56 prosent i antall hendelser relatert til Vold og trusler 
sammenlignet med fjoråret. I tillegg kommer en økning i hendelser som faller i kategorien 
Ulykke/skade på 48 prosent.  
 
Økning i antall registrerte avvik er sannsynligvis et resultat både av at virksomhetene må 
håndtere flere tjenestemottakere/brukere med utfordrende atferd, samt at ansatte har blitt 
flinkere til å registrere avvik i Kvalitetslosen. På bakgrunn av meldte avvik, viser det seg at 
voldsepisoder som ender med skade på ansatt ikke alltid blir registrert under Vold og trusler, 
men under Ulykke/skade eller Nesten-uhell i stedet. Det er derfor grunn til å tro at antall avvik 
som skyldes vold og trusler skulle vært enda høyere enn det som fremkommer i statistikken.  
 
 
3.4.1 Status 2016 for tiltak mot vold og trusler overordnet 
Kommunen jobber målrettet for å redusere vold og trusler mot ansatte, og det er satt krav til 
virksomhetene om å kartlegge hvilken risiko det er for at ansatte kan bli utsatt for vold eller 
trusler under arbeid. Kommunen har også, som en del av det overordnede HMS-arbeidet, 
utarbeidet prosedyre og veileder for forebygging og håndtering av vold og trusler om vold. 
Det er viktig at ansatte er kjent med disse dokumentene, og at ledere på alle nivåer aktivt 
benytter disse. 
 
 
3.4.2 Status 2016 for tiltak mot vold og trusler innenfor kommunalområde Oppvekst 
Vold og trusler innenfor oppvekstområdet er ofte knyttet til elever med spesielle behov. Til 
tross for ekstra tilførte ressurser og dermed tettere oppfølging av disse elevene, oppstår det 
situasjoner med utagerende atferd i skolemiljøet. Det er fokus på å bedre skolemiljøet for 
elevene som blir berørt. 
 
Ved personalmangel ved skole/SFO kan det bli ekstra utfordringer.  
 
Vold og trusler mot ansatte tas på alvor, og det gjennomføres jevnlig veiledning av ansatte i 
forhold til enkeltelever. Det er ved flere skoler gjennomført vergekurs for ansatte, og det 
jobbes med å forbedre retningslinjer for ansatte vedrørende voldshendelser. 
 
Flere skoler melder om at de har iverksatt ulike tiltak i form av at det er lavere terskel for å ta 
kontakt med andre aktuelle instanser i kommunen, og at saker fortere blir diskutert i skolenes 
ressursteam.  
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3.4.3 Status 2016 for tiltak mot vold og trusler innenfor kommunalområde Velferd 
Fysisk vold og trusler innenfor velferdsområdet er stort sett relatert til pasienter som på grunn 
av sin sykdom har utagerende og/eller truende atferd. Det er spesielt Eikjoltunet på Solborg 
bo- og aktiviseringssenter som har store utfordringer knyttet til utagering fra demente 
brukere, men dette er også en kjent problematikk ved de andre sykehjemmene.  
 
Miljøarbeidertjenesten som yter tjenester til rus- og psykiatribrukere, samt Botjenester som 
gir tjenester til utviklingshemmede, har også utfordringer med vold og trusler mot ansatte. 
Det forekommer også at ansatte på NAV opplever truende situasjoner.  
Innenfor velferdsområdet jobber flere virksomheter forebyggende med kompetanseheving av 
sine ansatte, slik at de bedre settes i stand til å håndtere utagerende atferd.  
 

 Botjenester har blant annet våren 2016 tilbudt kurs i håndtering av utagerende atferd, 
til alle ansatte som yter tjenester til brukere med utagering.  

 Miljøarbeidertjenesten har satt i verk en rekke tiltak på enkelte brukere, og de 
benytter Habiliteringstjenesten aktivt for råd og veiledning i flere saker.  

 Ved Finstadtunet sykehjem er økt kompetanse på behandling av utagerende atferd et 
av sykehjemmets satsningsområder.  

 Langhus bo- og servicesenter tilstreber skjerming av utagerende pasienter. Det er i 
flere tilfeller leid inn ekstra hjelp fra vikarbyråer for å avhjelpe situasjonen.  

 Solborg bo- og aktiviseringssenter har kontinuerlig opplæring/veiledning av ansatte i 
vergetrening og håndtering av utagerende atferd.  

 
Virksomhetene har tilbud om debriefing, og også eventuell individuell oppfølging av ansatte 
som har vært utsatt for vold og trusler. 
 
 
3.5 Total avviksstatistikk per kommunalområde 
 
Tabellen under viser antall avvik per kommunalområde i årene 2014, 2015 og 2016. Generelt 
sett er det flest avvik registrert i 2016, og årsaken kan delvis skyldes en mer aktiv bruk av 
avvikssystemet nå enn i oppstarten i 2013. 
 
Virksomhet 2014 2015 2016 
Kommunalområde Stab/støtte 7 26 8 
Kommunalområde Oppvekst 228 176 405 
Kommunalområde Velferd 875 1081 1251 
Kommunalområde Samfunn 44 23 24 
Sum               1 154               1 306               1 688 
 
Figur 21 Avvik fordelt på kommunens kommunalområder de tre siste årene  

 
 
3.6 Varsling 
 
I 2016 var det én varslingssak i Ski kommune.  
 
Kommunen ønsker å legge til rette for at varsling skal skje når rapportering via vanlig 
tjenestevei ikke fører frem. I 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å revidere 
kommunens varslingsrutiner. I dette arbeidet fremkommer det tydeligere hva som er 
saksgang, og hva varsler kan forvente seg av informasjon/involvering. I tillegg er ekstern 
varsling beskrevet. 
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3.7 Brukerundersøkelser 
 
Brukerundersøkelser gjennomføres for å få informasjon om brukernes tilfredshet med ulike 
kommunale tjenestetilbud. Resultatene benyttes til å forbedre tjenestene slik at brukerne 
opplever bedre service og tilgjengelighet. 
 
Kommunestyret vedtar i forbindelse med budsjett og handlingsplan hvilke lokale 
brukerundersøkelser som skal gjennomføres påfølgende år. 
 
 
3.7.1 Status 2016 for brukerundersøkelser 
Det ble gjennomført følgende brukerundersøkelser som ble sendt videre til politisk 
behandling i 2016: 

 Adferdsteam under Botjenester 
 Sykehjemmene Solborg bo- og aktiviseringssenter 
 Innbyggerundersøkelse 
 PP tjenesten 
 Foreldreundersøkelse skole 
 Foreldreundersøkelse SFO 

 
 
3.8 Dialogmøter 
 
Det skal avholdes ett dialogmøte i året for hver virksomhet i kommunen. Dialogmøtene 
fungerer som en møteplass mellom: 

 virksomhetsleder 
 representant for de ansatte på virksomheten 
 brukerrådets medlemmer  
 politikere fra kommunestyre og hovedutvalg 

 
Dialogprosessen for 2016 startet opp med ordførers møte med brukerrådslederne i januar. 
Det ble i møtet åpnet for diskusjon om hvordan dialogprosessen kunne utvikles fremover for 
å sikre en best mulig dialog mellom brukere og politikere. Brukerrådslederne etterlyste i den 
forbindelse bedre rutiner for tilbakemelding til brukerrådene om oppfølging av de tema som 
diskuteres i dialogmøtene. 
 
I løpet av våren og sommeren 2016 ble det avholdt dialogmøter i samtlige virksomheter i 
kommunen. Som en oppfølging av dialogmøtene ble det utarbeidet et notat med en oversikt 
over de ulike innspillene fra møtene, og formannskapet behandlet notatet.  
 
Samtlige virksomhetsledere har i løpet av høsten 2016 gitt tilbakemelding til brukerrådene for 
sin virksomhet om oppfølging av de innspill som fremkom under dialogmøtet. 
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FORVALTNINGSREVISJON AV BYUTVIKLING – PROSJEKTPLAN  
 

1 Bestilling 

Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 13.12.2016 temaer for forvaltningsrevisjon i 2017, 

herunder Byutvikling.
1
 Saksfremlegg til kontrollutvalget 7.3.2017 foreslo følgende formål 

med prosjektet: "Vurdere kommunens arbeid med å realisere målene om utviklingen av Ski 

sentrum." Seks problemstillinger skisseres:  

1. "Har kommunen tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp en sentrumspolitikk og etablert et 

nødvendig plangrunnlag? 

2. Hvordan har kommunen håndtert nye eller endrede utfordringer i arbeidet? 

3. Er kommunens samarbeid med de andre aktørene i byutviklingen hensiktsmessig? Hva 

mener de ulike gruppene om samarbeidet? 

4. Er dialogen med innbyggerne tilfredsstillende? 

5. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i arbeidet? 

6. Hva er status for utviklingsarbeidet i forhold til kommuneplanens mål og framdriftsplan?"  

 

Byutvikling har i liten grad har vært tema for forvaltningsrevisjon i Norge (jf. NKRFs forvalt-

ningsrevisjonsregister). Revisor ble bedt om å tenke gjennom problemstillingene ved utarbei-

ding av prosjektplan.  

  

2 Arealplaner – tettsted/by 

Det kommunale arealplanverket er et hierarkiet med tre nivåer:   

1. Kommuneplanens arealdel, som utarbeides for 12 år og rulleres hvert 4. år, med tilhørende 

kommunedelplaner: overordnet fastsetting av type utbygging for et område. 

2. Områdereguleringsplaner (områdeplaner): større detaljeringsgrad enn kommunedelplaner.   

3. Detaljreguleringsplaner (reguleringsplaner): større detaljeringsgrad enn områdeplaner.  

 

Kommunestyret vedtok i 2004 at Ski tettsted har bystatus, men noen bygrense ble ikke fast-

satt. Ski kommunes Kommuneplan 2011–2022 (samfunnsdel) har fokus på "bymessig utvik-

ling av Ski tettsted" (s. 2). Ski kommunes nettsider nevner Ski som by en rekke steder: På 

startsiden står menypunktet "Byutvikling". Artikkelsiden "Bylivsprosjekter i Ski" innleder 

med at "Ski er en regional by".  

 

                                                 
1
 Byutvikling vil si utvikling av eksisterende bystrøk. Urbanisering er et videre begrep som også dekker utvikling 

til by.  



 

2 

Stedet Ski kan betegne fire geografiske områder, som konsentriske sirkler: Ski kommunes 

territorium – Ski tettsted – Ski by – Ski sentrum. På forespørsel fra revisor har planavdelingen 

utarbeidet vedlagte oversiktskart. Ski tettsted og Ski by kan avgrenses slik:  

 Ski tettsted omfatter området gjengitt i oversiktskartet, dvs. Hebekk og Finstad, Ski 

vest, Ski sentrum
2
, Sandertunet, Skorhaugåsen, Eikeli og Ellingsrud

3
, samt Ski øst

4
. 

 Ski by omfatter Ski sentrum og Skorhaugåsen, etter revisors skjønnsmessige vurdering 

av urbaniseringen per 2017. I løpet av 20 år vil Ski by vokse til å fylle dagens tettsted. 

 

Denne forvaltningsrevisjon fokuserer på dagens Ski by, altså sentrum og Skorhaugåsen. Ski 

øst vil også berøres.   

 

3 Formål og problemstilling 

Revisor foreslår at forvaltningsrevisjonsprosjektets formål utvides fra "sentrum" til "by": 

"Vurdere kommunens arbeid med å realisere målene for utviklingen av Ski by."  

 

Når det gjelder ovenstående problemstilling nr. 6, vil revisor påpeke at "kommuneplanens mål 

og framdriftsplan" er noe problematisk å forholde seg til:  

 Kommuneplan 2011–2022 (samfunnsdelen) inneholder et stort antall mål og strategier. 

De er i liten grad tidfestet, noe som innebærer at de er ment oppfylt innen 2022.  

 Viktige statlige signaler har kommet etter at kommuneplanen ble utarbeidet i 2011. 

Sak Kommunedelplan for bydel Ski øst. Behandling av meklingsprotokoll, som ble 

behandlet i Ski kommunestyre 3.2.2016, opplyser følgende (s. 2): "Fylkesmannen 

fremmet innsigelse mot utvidelse av byggesonen østover… utbyggingen av disse 

områdene er i strid med statlig planretningslinje for bolig-, areal- og transportplanleg-

ging… føringer om at potensialet for fortetting og transformasjon skal utnyttes først 

og at nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for 

utbygging med mindre arealkonflikter. […] Fylkesmannen mener videre at foreslått 

utbygging i utkanten av byen ikke vil fremme utviklingen av Ski som kompakt by, 

men vil gi en uheldig tettstedsspredning som etter deres vurdering vil øke transport-

behovet og undergrave en positiv sentrumsutvikling."  

 Oppegård og Ski kommuner starter felles kommuneplanrullering i mai 2017. 

"Kommuneplan for Nordre Follo kommune 2019–2031" vil ventelig bli vedtatt i 

oktober 2018.  

 

På denne bakgrunn foreslår revisor, under tvil, å slå problemstilling nr. 2 og 6 sammen i siste 

problemstilling nedenfor. Også noen andre problemformuleringer er justert:  

1. Har kommunen helhetlig styring med byutviklingen, herunder etablert et nødvendig plan-

grunnlag? 

2. Fungerer kommunens samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører i byutviklingen 

hensiktsmessig? 

3. Er forholdet til innbyggere, næringsliv og frivillighet i byutviklingen tilfredsstillende? 

4. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i planarbeidet? 

                                                 
2
 Områdeplan for Ski sentrum (2016) dekker området innenfor Vestveien, Nordbyveien, Kirkeveien, 

Sanderveien og Åsenveien (riksveier). Mesteparten av sentrum ligger øst for jernbanen, men parkeringsarealet 

vest for jernbanen, som eies av Bane Nord, inngår også i Ski sentrum.  
3
 For området mellom Ski sentrum og Ski øst finnes det ikke kommunedelplan eller områdeplan, men en del 

reguleringsplaner. 
4
 Kommunedelplan for Ski øst (2016) går fra Ski videregående skole i vest til og med Drømtorp i øst, samt sør 

for Kjeppestadveien. 



 

3 

5. Hva er status for byutviklingen i forhold til statlige retningslinjer og kommunalt planverk, 

og hva er utfordringene mot 2020? 

 

4 Presisering og avgrensning 

Revisor tar sikte på å besvare de fem problemstillingene slik:  

1. Helhetlig styring med byutviklingen – nødvendig plangrunnlag: Er kommuneplanens 

arealdel, områdeplan for Ski sentrum, reguleringsplaner for Skorhaugåsen og kommune-

delplan for Ski øst et oppdatert planverk og godt styringsverktøy (jf. Pbl § 3-1)?   

2. Samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører i byutviklingen: Bane Nor ferdigstil-

ler Follobanen i 2020. Hvilken betydning får føringer fra Fylkesmannen i Oslo og Akers-

hus gitt for byutviklingen? Akershus fylkeskommune har flere roller: som regionutvikler, 

byggherre for ny videregående skole i Ski sentrum og tilrettelegger av bussruter. Statens 

vegvesens bevilgning til veibygging synes å henge etter.  

3. Forhold til innbyggere, næringsliv og frivillighet i byutviklingen: Er dialogen i planarbei-

det med velforeninger og sentrumsforening god (jf. Pbl § 5-1)? Utbyggere må i større grad 

enn før utarbeide private reguleringsplaner; fungerer dette bra? Anleggsprosjekter som 

Nordbyveien og Follobanen gir stor belastning, især støy og trafikkhinder, for innbyggere 

og næringsliv; kan kommunen bidra til å bedre prosjektgjennomføringen?   

4. Kommunens kompetanse og kapasitet i planarbeidet: Har virksomhet Plan/bygg og geoda-

tas planavdeling tilstrekkelig kompetanse og kapasitet? Byggesaksbehandling berøres ikke 

i forvaltningsrevisjonen. 

5. Status for byutviklingen – utfordringer mot 2020: Ski kommunes VA-prosjekt (vann-/ 

avløpsanlegg) gjennomføres stort sett innen 2020. Miljøkrav i byutvikling er blitt stren-

gere; hvilke konsekvenser får det for avfallshåndtering, parkeringsplasser, busstransport 

og gang-/sykkelveier? Blir Ski en vakker by, og blir det liv i sentrum? Utbygges kapasi-

teten i kommunale barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem etc. i takt med befolk-

ningsveksten? 

 

5 Metode og gjennomføring 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg-

ningsloven, 2008), Faglig råd for bærekraftig byutvikling (Kommunaldepartementet og 

Miljøverndepartementet, 2013), andre statlige retningslinjer, samt Ski kommunes Kommune-

plan 2011–2022.  

 

Datagrunnlag omfatter intervju med informanter og statistikk, samt dokumenter fra: 

 Ski kommune: Kommuneplan 2011–2022 (samfunnsdel og arealdel), Budsjett og 

handlingsplan 2017–2020, områdeplan for Ski sentrum, kommunedelplan for Ski øst 

og reguleringsplaner, samt På sporet til fremtiden og andre brosjyrer for publikum og 

kommunens nettsider. 

 Statlige aktører: Akershus fylkeskommunes Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus (2015), Statens vegvesens Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) 

m.fl.  

 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift i prosjektet: 
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Dato:  Aktivitet:  

13.12.2016: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

7.3.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger tentativt.  

2.5.2017: Kontrollutvalget vedtar prosjektplan. 

1.6.2017: Oppstartsmøte med rådmann og kommunalsjef for Samfunn. 

10.6.2017: Datainnsamling, bl.a. intervjuer med virksomhetsleder for Plan/bygg og geodata 

Hans Vestre, avdelingsleder for planavdeling Kristian Larsen, konsulent ved plan-

avdeling Kirsti N. Karlsen, virksomhetsleder for Kultur og fritid Mette Skrikerud 

og virksomhetsleder for Kommunalteknikk Tom Schei.  

15.8.2017: Verifisering (kvalitetssikring) av revisjonsrapport med kommunalsjef.  

25.8.2017: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

5.9.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til Follo interkommunale kon-

trollutvalgssekretariat (FIKS).  

x.9.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

 

 

 

Didrik Hjort /s./         

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon  

 

 

Vedlegg: Ski tettsted, oversiktskart, virksomhet Plan/bygg og geodata, 19.4.2017. 
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KONTROLLUTVALGET I SKI 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 22/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kommunale anskaffelser 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00126-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
 Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for kommunale 
anskaffelse 

Vedlegg: 
FDR 200417 SkiKommunaleAnskaffelserProsjektplan.pdf 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 7. mars d.å. formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av innkjøp, jf. sak 12/17.   

Revisjonen foreslår å endre formålet for å få fram at prosjektet skal dekke både 
kvalitet og pris. Revisjonen foreslår ingen endringer av problemstillingene, men 
presiserer og avgrenser disse. 

Revisjonens forslag: 

Formål  
Overholder Ski kommune reglene for anskaffelse, og sikres gode innkjøp? 

Problemstillinger: 

1. I hvilken grad er kommunens innkjøpsarbeid styrket i forhold til
funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010?

2. Sikrer innkjøpsprosessen både lavest mulig pris og optimal kvalitet på
varen/tjenesten?

3. Hvordan sikres kravet om konkurranse ved mindre innkjøp?
4. Hvordan ivaretas de formelle kravene i innkjøpsprosessen?
5. Brukes og fornyes rammeavtaler?
6. Blir etiske aspekter vurdert ved innkjøp?

Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens forslag. 

Ås, 24.04.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: FDRs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kommunale 
anskaffelser 



 

Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

Ski kommunes kontrollutvalg 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

Jan.Lokken@as.kommune.no 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772           J.nr. 62/2017  Ski, 20.4.2016 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNALE ANSKAFFELSER – 

PROSJEKTPLAN  
 

1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 13.12.2016 temaer for forvaltningsrevisjon i 2017, her-

under Innkjøp. Saksfremlegg til kontrollutvalget 7.3.2017 foreslo følgende formål med pro-

sjektet: "Overholder Ski kommune reglene for innkjøp og sikres en god kvalitet på innkjø-

pene?"  

 

Ski kommunes innkjøpsleder opplyser at uttrykkene "anskaffelse" og "innkjøp" brukes om 

hverandre i dagligtale, men at "anskaffelse" egentlig er en større prosess, som omfatter fem 

faser: forarbeid, markedsundersøkelse, kjøp, implementering og oppfølging. Målet er det gode 

innkjøp. Også Lov om offentlige anskaffelser benytter det mer helhetlige begrepet anskaffelse.  

 

Revisor foreslår derfor at forvaltningsrevisjonsprosjektets tittel endres til Kommunale anskaf-

felser, samt at formålet formuleres slik: "Overholder Ski kommune reglene for anskaffelse, og 

sikres gode innkjøp?"
1
 Formålet favner dermed både kvalitet og pris. 

 

Kontrollutvalget satte opp seks problemstillinger:  

1. "I hvilken grad er kommunens innkjøpsarbeid styrket i forhold til funnene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010? 

2. Sikrer innkjøpsprosessen både lavest mulig pris og optimal kvalitet på varen/tjenesten? 

3. Hvordan sikres kravet om konkurranse ved mindre innkjøp? 

4. Hvordan ivaretas de formelle kravene i innkjøpsprosessen? 

5. Brukes og fornyes rammeavtaler? 

6. Blir etiske aspekter vurdert ved innkjøp?"  

 

2 Presisering og avgrensning 

Revisor tar sikte på å besvare de seks problemstillingene slik:  

1. Styrking av kommunens innkjøpsarbeid fra 2010 til 2017: Follo distriktsrevisjons rapport 

Offentlige anskaffelser (2011) konstaterte noen svakheter i Ski kommunes anskaffelses-

opplegg. Kommunen opprettet i 2012 en innkjøpsavdeling under virksomhet Fellestje-

nester. Kommunestyret vedtok 29.3.2017 et nytt Innkjøpsreglement for Ski kommune. En 

                                                 
1
 Uttrykkene "anskaffelse" og "innkjøp" vil likevel brukes noe om hverandre i prosjektet. Innkjøp foretrekkes 

ofte fordi det er et kortere ord, jf. Ski kommunes "innkjøpsavdeling".  
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innkjøpsstrategi vil fremmes for kommunestyret i 2. halvår 2017. Innkjøpsavdelingen 

utvides samtidig fra fem til seks årsverk. På hvilke punkter er anskaffelsesrutinene styr-

ket? Innkjøpsavdelingens samarbeid med virksomhetene – resulterer det i gode innkjøp? 

Er rapportering oppover god nok? Brukes IT-systemer tilstrekkelig i innkjøpsarbeidet?   

2. Sikring av lav pris og optimal kvalitet: Er kommunens bestillerkompetanse god nok? Kon-

kurransegrunnlag (kravspesifikasjoner) bør utarbeides slik at de stimulerer leverandører til 

å legge inn anbud. Utarbeides passe detaljerte konkurransegrunnlag, eller bør korte funk-

sjonsbeskrivelser benyttes i større grad? Styres rådgivende ingeniørfirmaer godt nok?  

3. Sikring av konkurranse ved mindre innkjøp: Endringer i anskaffelseslov og -forskrift med 

virkning fra 1.1.2017 medfører forenkling av anskaffelser under 100 000 kr. Hvordan 

etterlever Ski kommune kravene?  

4. Ivaretakelse av formelle krav i innkjøpsprosessen: Etterlever Ski kommune anskaffelses-

forskriften når det gjelder innhenting av skatteattest, tildelingskriterier, kunngjøring av 

anbud i Doffin (nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser), anbudsproto-

koll, tilleggskjøp m.m.? Har kommunen fått klager til Klagenemnda for offentlige anskaf-

felser (Kofa)?  

5. Bruk og fornying av rammeavtaler: Har kommunen inngått rammeavtaler på egnete 

produktområder? Er kontraktsoppfølgingen god nok, og fornyes rammeavtalene? Er 

virksomhetene lojale mot rammeavtalene?  

6. Vurdering av etiske aspekter ved innkjøp: På hvilke punkter ivaretar Innkjøpsreglement 

for Ski kommune samfunnsansvar? Hvordan følges dette opp i innkjøpsprosessen? 

 

Første problemstilling går tilbake til 2010; kontrollperioden for øvrig er 2015–2017 – med 

noe fremoverskuing til 2020. 

 

3 Metode og gjennomføring 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), Forskrift om 

offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) og Innkjøpsreglement for Ski kommune (2014 

og 2017). 

 

Datagrunnlag er Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2017–2020, tertialrapportering av 

innkjøp, Ski kommunes nettsider, Kofa, statistikk og intervju med informanter. 

 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift i prosjektet: 

 

Dato:  Aktivitet:  

13.12.2016: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

7.3.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

2.5.2017: Kontrollutvalget vedtar prosjektplan. 

1.9.2017: Oppstartsmøte med rådmann og kommunalsjef for Administrasjon. 

10.9.2017: Datainnsamling, bl.a. intervjuer med virksomhetsleder for Fellestjenester Arne 

Rønhovde, innkjøpsleder Ulla Listerud, virksomhetsleder for Kommunalteknikk 

Tom Schei og virksomhetsleder for Eiendom Terje Smestad.    

10.10.2017: Verifisering (kvalitetssikring) av revisjonsrapport med kommunalsjef.  

20.10.2017: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

30.10.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  

x.11.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

 

Didrik Hjort /s./         

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon       



KONTROLLUTVALGET I SKI 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 23/17  Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00130-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender følgende henstilling til kontrollutvalget i Ås: 

Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom seks kommuner i Follo og har Ås 
som vertskommune. 
Kontrollutvalget i Ås bes å vedta å gjennomføre en generell forvaltningsrevisjon av 
Follo landbrukskontor i 2018. De berørte kontrollutvalg bør samarbeide om å utvikle 
nærmere formål og problemstillinger for prosjektet og bidra til finansieringen. 

 SAKSUTREDNING: 

Lars Chr. Bilet og Anne Marit Holene foreslår i et notat mottatt 21.3.17 at 
kontrollutvalget i Ås blir bedt om å foreta en forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor i løpet av 2018.  I notatet pekes det på følgende risiko: 

 Landbrukskontoret har eksistert i 25 år uten forvaltningsrevisjon

 Ivaretar organiseringen av kontoret folkevalgtes innsyn, tilsyn og kontroll?

 Kan økonomiske interesser påvirke saksbehandling og vedtak?

 Fare for rutinesvikt under saksbehandlingen.

Follo landbrukskontor skriver på sine nett-sider: 

«Kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård samarbeider om felles 
landbruksforvaltning. Samarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter 
kommuneloven med Ås som vertskommune for felles landbrukskontor. 
Kommunestyrene har delegert vedtaksmyndighet i kurante saker og saker uten 
prinsipiell betydning til rådmannen. Landbrukskontoret ledes av Landbrukssjefen som 
rapporterer til rådmannen i Ås. Landbrukssjefen har delegert myndighet fra 
rådmannen i Ås. Kontoret er å betrakte som en del av samarbeidskommunenes 
faglige administrasjon. 

Oppgaver: 

 Forvaltning av lover, forskrifter og tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk
 Deltakelse i kommuneplanarbeid og i andre kommunale planer
 Generell fagetat for landbruks- og naturforvaltning
 Bidra til å være pådriver for landbruksbasert næringsutvikling
 Deltakelse i prosjekter»



 Side 2 av 2 

Landbrukskontoret er et vertskommunesamarbeid med Ås kommune som 
vertskommune. På denne bakgrunn er det kontrollutvalget i Ås som har 
kontrollansvaret for kontoret.  Sekretariatet foreslår at en eventuell 
forvaltningsrevisjon gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom de 
kommunene som deltar, men med Ås som formelt ansvarlig. Utgiftene til prosjektene 
bør fordeles mellom de kontrollutvalgene som ønsker å delta i prosjektet, f.eks. med 
samme fordelingsnøkkel for kostnadene som for landbrukskontoret, jf. avtalen om 
felles landbrukskontor: «Fordelingen av landbrukskontorets kostnader baseres på en 
fordelingsnøkkel for de faste kostnadene bestemt ut fra landbruksareal, antall 
landbruksforetak, antall landbrukseiendommer og befolkning i kommunene.» 
Fordelingen av kostnadene til revisjonen kan da enklest bygge på fordelingen mellom 
kommunene f.eks. i 2017.  
 
Vi foreslår at saken oversendes kontrollutvalgets i Ås og at dette utvalget bes ta 
ansvaret for den videre utvikling og gjennomføring av prosjektet. Planleggingen bør 
skje i samarbeid mellom de berørte kontrollutvalg.   
 
 
 
Ås, 25.04.2017  
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Notat fra Lars Chr. Bilet og Anne Marit Holene med forslag om   
               forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 



Til FIKS v/ Jan Løkken 

 

Viser til protokoll fra møte i Ski kontrollutvalg 07.03.2017 sak 14/17 Orienteringssaker der kontrollutvalget 

enstemmig fattet følgende vedtak:  

Lars Chr. Bilet, Anne Marit Holene og sekretariatet lager en sak til kontrollutvalgsmøtet den 2. mai om 

behovet for en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 

 

Forslag til innstilling:  

Kontrollutvalget i Ski anmoder Kontrollutvalget i Ås om å foreta en forvaltningsrevisjon av Follo 

Landbrukskontor. Det bes om at revisjonen gjennomføres i løpet av 2018. 

 

Forslag til argumenter om hvorfor det bør foretas en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor: 

 

 Landbrukskontoret i Follo har eksistert i 25 år. Det har aldri vært foretatt en ekstern 

forvaltningsrevisjon.  

 

Kan dette utgjøre en risiko?  

 Kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård har en avtale om felles 

landbrukskontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28b med Ås som vertskommune. Rådmannen i de samarbeidende kommunene 

deltar med en representant hver i et koordinerende utvalg for landbrukskontoret.             

Koordinerende utvalg er et administrativt styre for kontoret, som behandler årsmelding, regnskap, 

budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet.                                                                                      

Er dette en organisering som ivaretar folkevalgtes innsyn, tilsyn og kontroll? 

 Det koordinerende utvalg fører ikke tilsyn med saksbehandling og vedtak fattet av 

landbrukskontoret. Det er ofte sterke økonomiske interesser knyttet til en søknad om f. eks fradeling 

av landbrukseiendom.  

 

Er det en risiko for at dette kan påvirke saksbehandling og vedtak? 

 

 I henhold til rutiner for byggesak og delesaker i LNF-områder, skal saken behandles etter to lovverk; 

Plan- og bygningsloven og Jordloven. Landbrukskontoret skal fatte endelig vedtak i saken. 

            I referatet fra møte i Det koordinerende utvalg 09.09. 2016 under sak 4 Orienteringssaker står  

            følgende: 

            «Egenerklæringer om konsesjonsfrihet:  

             Landbrukssjefen tok opp at i mange tilfeller er det saksbehandlere på  

             Geodataavdelinger som bekrefter at overdragelsen ikke medfører deling av  

             landbrukseiendom (avkryssing i rute og underskrift), uten at dette er sjekket ut med   

             landbrukskontoret. Dette har i en del tilfeller ført til at eiendommer er delt uten at det   

             foreligger søknad og vedtak etter jordloven.  

             Når egenerklæringen gjelder landbrukseiendom er det Follo landbrukskontor som skal    

             skrive under på dette skjemaet. Det bes om at dette presiseres for saksbehandlerne i  

             kommunene.»  

  

Er det risiko for at det kan være rutinesvikt i flere saker/andre saker? 

 

         Lars Christian Bilet, utvalgsleder 

         Anne Marit Holene, utvalgsmedlem 



KONTROLLUTVALGET I SKI 

Sak 24/17  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00132-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg Sekretariatets innstilling: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Ski kontrollutvalg 2003 2017.pdf, e-post av 060417fra Lars Chr. Bilet til 
Camilla Hille vedr. KU behanding av isflatesaken.pdf, Fylkesmannen A&O 
040417PLan for ekstern samordning av tilsyn-17.pdf, FDR Innkalling rep.skapsmøte 
27.4.2017.pdf, KST-protokoll 290317 - sak 34 -17.pdf, Sak FSK  Tilleggsbevilgnign til 
Kontrollutvalget.pdf, Aktivitetsplan Ski per april 2017.doc 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. mars 2017
2. E-post fra Lars Chr. Bilet til Camilla Hille av 6.4.17 vedr. kommuneloven og

rådmannens deltakelse i kontrollutvalget/isflata
3. Fra Fylkesmannen – Plan for samordning av tilsyn med andre

tilsynsmyndigheter
4. Kopi av innkallingen til representantskapsmøtet i FDR 27. april
5. Utdrag av protokollen fra kommunestyremøtet  vedr. sak 34/17 Rapport om

psykisk helsearbeid for barn og unge
6. Formannskapets vedtak 23.3.17 om tilleggsbevilgning til kontrollutvalget
7. Aktivitetsplanen per april 2017

Muntlige orienteringer: 
- Fra revisjonen vedr. status for fusjon med Østfold kommunerevisjon, jf. 

vedlegg 4 ovenfor, sak 4/17
- Fra FIKS vedr. status for samarbeid med andre sekretariat og utlysning av 

stillingen som kontrollsjef/daglig leder

Ås 25.04.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
 sekretær 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 



Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 20.03.2017 kl. 18:00 
Sted:  Formannskapssalen i Rådhuset  
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. 
Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene 
(SP) 
 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra revisjonen: 
Revisjonssjef Steinar Neby 
Avdelingsleder Didrik Hjort 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Audun Fiskvik  
Kommunalsjef Kjell Sæther (sak 16/17) 
 
Diverse merknader: 
Utvalgets leder orienterte ved møtestart om at han etter anmodning hadde gitt 
tillatelse til å gjøre lydopptak fra møtet, jf. kommuneloven § 31a. 
 
Møteprotokoll godkjent 23.03.2017 
 
 
 
Lars Christian Bilet/s./ 
Leder 

Roar Thun/s./ 
Nestleder  
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Ski KU-15/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - gjennomgang av saken om 
kunstisflaten/møteplassen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av 
saken om kunstis/møteplassen til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og meld tilbake til kontrollutvalget 
innen 12 måneder.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017: 
Leder refererte et forslag mottatt fra Camilla Hille om å arrangere en åpen høring i 
kontrollutvalget om denne saken. Leder mente saken var godt nok opplyst og han 
fikk utvalgets enstemmige tilslutning om å avvise forslaget.  
 
Didrik Hjort presenterte hovedpunktene i rapporten. 
 
Roar Thun forslo følgende tillegg innledningsvis i vedtaket: «Kontrollutvalget legger til 
grunn at vedtak i kommunestyret blir fulgt opp av administrasjonen vs, revisjonens 
anbefaling om å skape gjennomslag i administrasjonen. 
Kontrollutvalget henstiller til kommunestyret å fatte tydelige vedtak med tidsmessig 
angivelse av når prosjekt/vedtak skal være sluttført.» 
Svein Kamfjord foreslo følgende anbefaling fra utvalget: «Konkurransegrunnlag bør i 
fremtiden legge vekt på funksjonsbeskrivelser for å bidra til interesse og innovasjon i 
anskaffelser.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslagene fra Roar Thun og Svein Kamfjord, 
enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017: 
Kontrollutvalget legger til grunn at vedtak i kommunestyret blir fulgt opp av 
administrasjonen vs. revisjonens anbefaling om å skape gjennomslag i 
administrasjonen. 
Kontrollutvalget henstiller til kommunestyret om å fatte tydelige vedtak med 
tidsmessig angivelse av når prosjekt/vedtak skal være sluttført. 
Konkurransegrunnlag bør i fremtiden legge vekt på funksjonsbeskrivelser for å bidra 
til interesse og innovasjon i anskaffelser. 
 
Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av 
saken om kunstis/møteplassen til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen 12 måneder. 
 
 
[Lagre]  
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Ski KU-16/17 
 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten - vann og avløp 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens svar om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. 

 
Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens svar om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. 

[Lagre]  
 
 
Ski KU-17/17 
Deltakelsen på FKT-konferansen 7. og 8. juni i Tromsø 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Roar Thun foreslo å utsette saken til neste møte. 
 
Votering: 
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017: 
Sekretæren presiserte at  to deltakere på FKT-konferansen forutsetter en 
tilleggsbevilgning på kr 17 000. Det ble foreslått å søke formannskap om 
tilleggsbevilgning for at to medlemmer i utvalget kan delta i FKT-konferansen. 
 
Votering: 
Forslaget framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017: 
Utvalget søker formannskapet om en tilleggsbevilgning på kr 17 000 til deltakelse på 
konferanser i 2017. Under forutsetning av at tilleggsbevilgningen blir gitt, deltar leder 
og nestleder under FKT-konferansen i Tromsø. 
[Lagre]  
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Ski KU-18/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 20.03.2017: 
Deltakerne fra utvalget under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar d.å.  
orienterte om noen av sine inntrykk fra konferansen. 
Steinar Neby orienterte om at planene om å fusjonere Follo distriktsrevisjon med 
Østfold kommunerevisjon ikke kom i mål, men selskapene vil søke å videreføre 
samarbeidet på andre måter.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 20.03.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
 
[Lagre]  



Fra: Lars [mailto:lars@mrcoffee.no]  
Sendt: 6. april 2017 11:00 
Til: 'Hille Camilla' 
Kopi: 'Svein Kamfjord'; 'AP-Roar Thun (roar.thun@dna.no)'; 'lars.gunther@statkraft.com'; 'Tuva 
Moflag (Tuva.Moflag@ski.kommune.no)' 
Emne: SV: Kommuneloven og rådmannens deltagelse i kontrollutvalget/isflata 
 
Hei Camilla 
 
Kontrollutvalget skal  føre tilsyn med rådmannens arbeid.  Rådmannen  innkalles derfor noen ganger 
til kontrollutvalgsmøtene for å redegjøre for saker eller svare på spørsmål.  For øvrig har ikke 
rådmannen tale eller forslagsrett i møtene.  Dette er i tråd med departementets egne merknader til 
Kontrollutvalgsforskriften § 19 Saksbehandling og sekretariat i rundskriv H-15/04: .  «Dersom det er 
ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget innkalle administrasjonssjefen 
eller andre fra administrasjonen i forbindelse med utvalgets behandling av saken i møtet.»    Jeg 
mener en generelt dialog med rådmannen  er viktig for «å sikre god kvalitet på tjenesteproduksjonen 
og bidra til læring og kvalitet i kommunen» (Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
Kontrollutvalgshåndbok s. 32).  S. 33 i håndboken: « Kontrollutvalget kan be administrasjonssjefen 
om å orientere om saker og aktuelle tema i kontrollutvalget».  Jeg opplever at både kontrollutvalget 
og rådmannen er trygge sine roller under møtene. I saken om forvaltningsrevisjonsrapporten 
om  kunstisflaten/møteplassen bidro rådmannen til sakens opplysning og rådmannens siste innlegg i 
saken førte ikke til at utvalgets innstilling om vedtak ble endret.    
 
Kontrollutvalget har muligheten til å gjennomføre åpne høringer, jf. kommunens reglement.  I 
henhold til reglementet må slike høringer kunngjøres senest 48 timer i forveien.  Kontrollhøring er en 
egen kontrollform som utvalget ikke vurderte å benytte da de vedtok å undersøke denne saken. Jeg 
mottok din anmodning om høring via e-post søndag kl 21.54 kvelden før møtet, altfor seint til å ha en 
høring kvelden etter.  Uavhengig av slike formelle betraktninger, mente jeg saken var godt nok 
opplyst som grunnlag for kontrollutvalgets vedtak og fikk utvalgets enstemmige tilslutning om å 
avvise ditt forslag.  Jeg minner også om at  vedlagt forvaltningsrevisjonsrapporten følger bl.a. et ca. 9 
siders  intervju med deg.   
 
Kontrollutvalget har nå gjort sitt vedtak i denne saken.   Saken er oversendt til  kommunestyret som 
foretar den endelig behandling av rapporten. I dette møtet er jeg sikker på at du vil gjøre ditt syn 
gjeldende. 
 
Vennlig hilsen 

 
Lars Chr Bilet 
Leder for kontrollutvalget i Ski 
Tlf 404 70 441 
 
Fra: Hille Camilla [mailto:camilla.hille@stortinget.no]  
Sendt: 5. april 2017 11:43 
Til: FRP-Lars Chr. Bilet (lars@mrcoffee.no) 
Kopi: Svein Kamfjord; AP-Roar Thun (roar.thun@dna.no); lars.gunther@statkraft.com; Tuva Moflag 
(Tuva.Moflag@ski.kommune.no) 
Emne: Kommuneloven og rådmannens deltagelse i kontrollutvalget/isflata 
 



 
Hei Lars 
 
Henvendelsen gjelder kontrollutvalgets behandling av revisjonsrapporten om kunstisflaten  20. mars 
2017, jmf. Kommunelovens § 23.3. 
  
Etter Kommuneloven, så skal vel ikke rådmann sitte ved bordet i kontrollutvalget, særlig ikke i en sak 
som angår han? Rådmannen har verken møte- eller talerett i kontrollutvalget. Det vil vel være klare 
begrensninger når det foreligger en rapport til behandling i kontrollutvalget som er kritisk til 
disposisjoner gjort av rådmannen? Da er det vel slik at rådmannen skal ha anledning til å gi en 
skriftlig tilsvar før rapport legges fram for kontrollutvalget, men ikke delta i behandlingen?  
 
Det er dessverre slik at rådmannen ganske fort kan delta i debatten om seg selv og sine disposisjoner 
dersom rådmann deltar i kontrollutvalgets møter, akkurat slik det skjedde 20. mars. Rådmannen fikk 
kommentere funnene i rapporten og avsluttet også behandlingen, før vedtak, med sine synspunkter. 
Det eneste ryddige, er etter vår vurdering, at rådmann fratrer det formelle møtet i denne typen 
saker. Begrunnelsen for dette er at han selvsagt ikke skal ha mulighet til å påvirke kontrollutvalget 
gjennom å delta i debatten. Unntaket i loven (rådmannen har ikke møterett) er logisk: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med rådmannens arbeid. Det er derfor lovens hovedregel er 
krystallklar på at rådmannen verken har møterett eller talerett i kontrollutvalgets møter. Vi mener at 
det kan være hensiktsmessig at kontrollutvalget skiller klarere mellom "orientering" om "ufarlige 
saker" fra rådmannen til utvalget, og situasjoner der rådmannen er sentral i en sak som kan være 
klart kritikkverdig. Ekstra uryddig oppleves dette når rådmannens deltagelse i sakens behandling 
skjer samtidig som en informant har bedt om å få forklare seg «lovlig» etter gjeldende regelverk 
gjennom høringsmuligheten, og som ikke tillates å legge frem relevante opplysninger.   
  
Er det slik at kunnskapen om det formelle er for dårlig forankret i kontrollutvalget, eller er det Ski 
Venstre som har misforstått kommunelovens § 23.3 og dens lovkommentar? Behandlingen av saken 
20. mars ble også sendt over til Venstre sentralt, som mener at dette ikke er i tråd med god 
demokratisk praksis. 
  
Det er fint om Ski Venstre, eller gjerne hele kommunestyret, kan bli  underrettet om 
kontrollutvalgets tolkning av kommunelovens § 23.3, jmf. behandlingen til revisjonsrapporten om 
isflata. 
  
Som politikere må vi kunne stole på at vi har en ryddig behandling i kontrollutvalget og en «objektiv» 
revisjon. Gjennom denne revisjonsprosessen, må jeg si at det virker som å være litt for tett kontakt 
mellom revisjon og rådmann. Dette kan undertegnede også dokumentere i eposter, der jeg gjennom 
flere henvendelser måtte hindre revisor i å sende mitt referat til vurdering og kommentarer hos 
rådmann underveis i arbeidet.  Bare si fra om dere ønsker epostene oversendt. Ordfører og jeg 
hadde også problemer med å få referatført vårt felles møte med revisor som påpekte en rekke 
forhold ved vedtaksoppfølingen. Vi måtte tilslutt selv skrive ned hva vi hadde delt med revisor av 
bekymringer.  
  
Videre har jeg en kommentar til at jeg selv ble nektet å forklare meg. 
  
Jeg må si at jeg er overrasket over at kontrollutvalget ikke ville tillate at jeg kom til høring i utvalget i 
forbindelse med behandlingen av revisjonsrapporten om kunstisflaten, med grunnlag i den 
begrunnelsen jeg selv la ved i eposten ved anmodningen, og gjeldene reglement. Om jeg hørte riktig 
om kontrollutvalgets begrunnelse, var dette basert på at dere ville gi alle lik sjanse til å forklare seg, 
stemmer det? Hvem andre av informantene i saken har anmodet om å legge frem dokumentasjon 



som de har oversendt revisor, og som de mener ikke er ivaretatt i rapporten? Jeg ønsket å påpeke 
vesentlig informasjon som manglet i rapporten, og som  sannsynligvis ville endret noen av 
konklusjonene. Det jeg skulle påpeke ville synligjort omkampene bedre, og også dokumentere at 
formannskapet ble feilinformert ved to anledninger ved behandling av saken. Dette er alvorlige 
forhold som jeg mente det var viktig å påpeke for beslutningsgrunnlaget til kontrollutvalget, og som 
jeg stiller store spørsmålstegn ved hvorfor revisor ikke nevner i sin rapport.  Er ikke kontrollutvalgets 
rolle å sikre at all relevant fakta kommer på bordet før kontrollutvalget skal fatte sitt vedtak i saken? 
Det som bekymrer meg mest, er at faktaene jeg har oversendt revisor i eposter, levert i møter, og 
understreket i telefonsamtaler ikke kommenteres i rapporten. Noen av de samme bekymringer 
kommer frem i flere av politiker-referatene uten at rapporten adresserer dette. Det er god grunn til å 
stille spørsmålet: hvorfor? 
  
Hvor mener kontrollutvalgets leder at terskelen går for at utvalget skal tillate at personer som 
anmoder om å få komme for å legge frem opplysninger gis tillatelse? Da tenker jeg jmf. det 
reglementet kommunestyret har vedtatt for dette.  
  
Mvh Camilla Hille 
Gruppeleder Venstre 
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1. Om planen  

   1.1 Bakgrunnen 

Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. 

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.  

 

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå 

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.  

 

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-og koordinering av 

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  

 

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 

 

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.   

   1.2 Planen som et styringsverktøy 

For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen 

skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2017.Planen må primært 

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

«Samordningen 
skal bidra til at 
statens tilsyn med 
kommunene 
samlet sett er 
oversiktlige, 
enhetlige og 
forutsigbart.» 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet. 

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 

Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

 Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
 Godkjenning av barnehager 
 Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

 Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  

 

2.3 Helseområdet (HEL.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning 

 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 
 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker  

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

 Kvalifiseringsprogrammet 
 Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
 Økonomisk rådgivning 
 Individuell plan i henhold til introduksjonsloven 
 Kommunen som krisesentermyndighet 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 

familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

 Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

 Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn 
Forkortelser brukt i planen: 

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                FNT: Felles nasjonalt tilsyn                           LOT: Landsomfattende tilsyn                                                                 

Sotjl.: Sosialtjenesteloven  

 

 

3.1 Akershus Fylkeskommune: 

Tidspunkt 2017 FMOA 

1.Halvår  

2.Halvår UTD.: Fagopplæring 
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3.2 Akershus kommuner: 

Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

Asker 

1.Halvår    Systemtilsyn, 
parkering 

Etikk, etiske retningslinjer 
 
 
IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og 
internkotroll 
 

2.Halvår  Utvalgte sykehjem 

Vannverk 

   

Aurskog-

Høland 

1.Halvår   Arkivarbeid  Tidligfase i utbyggingsprosjekter 

2.Halvår UTD: FNT     Fastlegeordningen 

Bærum 

1.Halvår   Arkivarbeid Systemtilsyn, 
parkering 
 

Samhandlingsreformen 
 
Godt arbeidsmiljø i barnehagene?  
 
Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?  
 

2.Halvår UTD: FNT Utvalgte sykehjem 

Vannverk 

  Oppleves hjemmehjelpen som godt 
organisert?  
 
Brukerstyrt personlig assistent 
 
 
Er vedlikeholdet i samsvar med inngåtte 
kontrakter? 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

Eidsvoll 

1.Halvår UTD: FNT 

 

   Folkehelse 

2.Halvår     Helseinstitusjon- 
Sykehjem 

Enebakk 

1.Halvår Kommunebesøk  

UTD: FNT 

UTD: Drift av 

forsterket 
avdeling- ytre 
Enebakk Skole 
 
LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

Tilsyn 
høydebasseng 

  Selvkost og gebyrberegninger 

2.Halvår     Internkontroll 

 

Fet 

1.Halvår      

2.Halvår Kommunebesøk 

 

 

   Byggesaksbehandling 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 

Frogn 

 

1.Halvår HEL: LOT    IKT 

2.Halvår     Etikk og habilitet 

 

Gjerdrum 

 

1.Halvår     Folkehelsearbeidet 

2.Halvår      

 

Hurdal 

1.Halvår Kommunebesøk 

UTD: FNT 

LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 
 

    

2.Halvår     Økonomistyring/offentlig anskaffelser 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 

Lørenskog 

1.Halvår Kommunebesøk 

UTD: FNT 

BERED: 

Kommunens  

 

utøvelse av 
tilsynsplikt 

  Systemtilsyn, 
parkering 

 

Eiendomsforvaltning 

2.Halvår LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

   Barnevernet 

 

Nannestad 

1.Halvår     Barnevernet 

2.Halvår      

 

Nes 
 

1.Halvår SOF.-
Barnevern: 

Dialogmøte 
 

   Forebyggende arbeid overfor barn og unge 

2.Halvår  Hvam 
videregående 
skole 
 
Vannverk 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

Nesodden  

1.Halvår BHG.: 

Kommunens 
utøvelse av 
tilsynsplikt 

Tilsyn 
høydebasseng 

 Systemtilsyn, 
parkering 

 

Barn og ungdoms psykiske helse 

 

 

2.Halvår     Kvalitet i sykehjemstilbudet 

 

Nittedal 

1.Halvår BERED: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

 

    

2.Halvår LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

   Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse 
(selvkost) 
 

 

Oppegård 

1.Halvår BERED: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Systemtilsyn, 
parkering 

 

Rådmannens vedtaksoppfølging 

 

2.Halvår Kommunebesøk Tilsyn 
høydebasseng 

  Internkontroll barnehager 

 

Rælingen 

1.Halvår     Sykefraværsarbeidet 

2.Halvår LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

  Systemtilsyn, 
parkering 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 

Skedsmo 

1.Halvår HEL.: LOT 

SOF.-
Barnevern: 

Dialogmøte 
 

  Systemtilsyn, 
parkering 

 

Eiendomsskatt 

Internkontroll 

 

2.Halvår LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

   Eldreomsorg 

 

Ski 

1.Halvår UTD.: FNT Tilsyn 
høydebasseng 
 
Solborg bo- og 
aktiviseringssenter 
 
Langhus bo- og 
servicesenter avd. 
boliger 
 
Finstadtunet 
Ahus avd. Ski 
sykehus 
 
Nordby eldresenter 
 
Moer sykehjem 

 

  Kommunens eiendomsforvaltning 

 

 2.Halvår    Systemtilsyn, 
parkering 

Byutvikling 

Innkjøp 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 

Sørum 

1.Halvår UTD.: FNT    Offentlig anskaffelser 

2.Halvår HEL.: 

Helsestasjons-
virksomhet 

   Mobbing 

 

Ullensaker 

1.Halvår SOS.:  

Sotjl. §18-20 
 
MILJØ: Tilsyn 

med ny 
utslippstillatelse 
 
 

   Skolehelsetjenesten 

2.Halvår      

 

Vestby 

1.Halvår  Tilsyn 
høydebasseng 

  Samhandlings-reformen 

2.Halvår HEL.: Bruk av 

tvang overfor 
psykisk 
utviklingshemm
ede + LOT 

 

   Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 

Ås 

1.Halvår UTD.: FNT Tilsyn 
høydebasseng 
 
Granås sykehjem  
Follo Omsorg 

  Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet 
 

2.Halvår  Ås dementsenter 
 
Ås eldresenter/  
Ås seniorsenter 

 Systemtilsyn, 
parkering 

Internkontroll 
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3.3  Oslo kommune 

Tidspunkt 

2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

1.Halvår SOF.-Sosial: 

Tilsyn med 
familievernkontor- 
Enerhaugen  
 
 
 
SOF.-Sosial: 

Tilsyn med 
familievernkontor- 
Homansbyen 
 

Velferdsetaten: 

- Bjørnerud 
rehabiliteringssenter 

- Bygdøy 
rehabiliteringssenter  

- Fredensborgveien 
bosenter 

- Uteseksjonen 
- Kvinnetiltaket avd. 

Thereses hus 
- PRO senteret 
- Østensjøveien hus 
- Villa Mar 
- Ungbo 

 

Utvalgte 
institusjoner og 
sykehjem 

 

Vannverk 

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse) 
 

Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole, 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Drift og vedlikehold av kommunens veinett 

 
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester 

 

Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen 

 

Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 
(Oppfølgingsundersøkelse) 

 

Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter 
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Informasjonssikkerhet og personopplysninger 

 

Eierskapskontroll Oslo Business Region 

 

Eierskapskontroll E-CO AS 

Tidspunkt 

2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

2.Halvår HEL.:  

Ernæring 
sykehjem- Ryen 
helsehus 
 
 
HEL.:  

Ernæring 
sykehjem- Tåsen 
helsehus 
 
 
UTD.: 

Særskilt inntak til 
VGS. 
 
LAND: Kontroll 

av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

 
Helseetaten: 

- 5 KAD 
- Legevakta 

 

Utvalgte sykehjem 

 

Vannverk 

 

Lindeberg gård, 
Bogstad Gård 

 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten 
 
Bydelenes parkdrift 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Lærertimer og resultater i grunnskolen 

 

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt) 

 
Bydelens parkdrift                     
(bydeler ikke bestemt) 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse 

 

Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester 

  

Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

  

Alna 

1.Halvår BHG.: 

Kommunen som 
tilsyns- 
Myndighet 
 
 
SOF.-Barnevern: 

Dialogmøte 
 

NAV kommune/ stat 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 

 

2.Halvår    

Bjerke 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

NAV kommune/stat 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper 
hjelpetiltak 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid? 
 
Kvalitet i barnehage 
 

Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke 
 

2.Halvår    

Frogner 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

Hjemmetjenester 

Boliger PU/ psyk 13 

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende 
eldre 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Psykisk helsearbeid for unge voksne 
 

2.Halvår HEL.: LOT   
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

 
Gamle Oslo 

1.Halvår   Psykisk helsearbeid for unge voksne 

2.Halvår    

 

Grorud 

1.Halvår  Hjemmetjenester 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester 

2.Halvår   Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner 
 
 

Grünerløkka 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

NAV kommune/ stat 

Hjemmetjenester 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester 

2.Halvår HEL.: 

Helsestasjons-
virksomhet 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

 

Nordre Aker 

1.Halvår  Nav kommune/stat 

Hjemmetjenester 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 

 

2.Halvår   

 

 

 

Nordstrand 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 
 
Dagsentre/aktivitets-senter, 
PU /psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår   

 

 

Sagene 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 
 
Hjemmetjenester 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår    
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

 

St. 
Hanshaugen 

1.Halvår    

2.Halvår    

 
Stovner 

1.Halvår  

 

 Kvalitet i barnehage 

2.Halvår    

 
Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår BHG.: kommunens 

utøvelse av 
tilsynsplikt 

SOF.-Barnevern: 

Dialogmøte 

 Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper 
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse) 
 
Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid? 
 

2.Halvår    

 

Ullern 

1.Halvår HEL.: 

Bruk av tvang 
overfor psykisk 
utviklingshemmede 
+ LOT 

  

2.Halvår   Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 
 

 

Vestre Aker 

1.Halvår  Hjemmetjenester 

Dagsentre/aktivitets-senter, 
PU /psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår HEL.: LOT  Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger 

 

Østensjø 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

NAV kommune/ stat 

Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår HEL.: LOT   
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 

Tilsynsmyndigheter: Navn: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Jan T. Løken FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 

 

 















































 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet saksframstilling 
  

 
Arkivsak: 17/1609-4 

Arknr.: 026 

  

Saksbehandler: Iren Hagen  

BEHANDLING: SAKNR. DATO 

Formannskapet 37/17 23.03.2017 

 

 

TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET  

 

Forslag til vedtak:  

1. Kontrollutvalget gis en tilleggsbevilgning på kr. 17 000.  

2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av økonomiplanfond.  

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 20.03.2017 sak om deltakelsen på FKT-konferansen 

7. og 8. juni i Tromsø.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
«Utvalget søker formannskapet om en tilleggsbevilgning på kr 17 000 til deltakelse på 

konferanser i 2017. Under forutsetning av at tilleggsbevilgningen blir gitt, deltar leder og 

nestleder under FKT-konferansen i Troms.» 

 

Kontrollutvalget i Ski er medlem av FKT og ønsker å delta på konferansen med to deltakere. 

Dette forutsetter en tilleggsbevilgning på kr 17 000.  

 
Økonomiske konsekvenser:  

Budsjettet for Kontrollutvalget økes med kr 17 000.  

 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 

Saken har ingen konsekvenser for bærekraftig utvikling.  

 

Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på kr 17 000 til Kontrollutvalget.  

 

 

 

Ski, 22.03.2017 

 

 

Audun Fiskvik 

rådmann 

Kjell Sæther 

kommunalsjef 

 

Vedlegg som følger saken:  
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a) Saksutskrift fra Kontrollutvalget i Ski 

 

Formannskapets behandling 23.03.2017: 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets vedtak er:  

1. Kontrollutvalget gis en tilleggsbevilgning på kr. 17 000.  

2. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av økonomiplanfond.  

 

 

 

 

 



   

Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 25.04.2017 

1 

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN PR. APRIL 2017 
 

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. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 januar FIKS KU 240113  

2 Retningslinjer for utvalget juni FIKS   

3 Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte  

 Møteplan  FIKS Vedtatte møter 1. halvår: 24/1, 7/3,20/3,  2/5, 

30/5 

 

 

4 Revisjonsberetning - Kommunens årsregnskap og 

årsmelding 2016: 

15. april 2017 FDR KU 020517  

5 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 (o-sak) Mai 2017 Kommunen KU 30.05.17  

 2. Tertialrapport mai-aug 2017 (o-sak) Sep 2017 Kommunen   

6 Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16- 30.04.17) 

 

Mai 2017 FDR KU 30.05.17  

 Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17) 

 

Nov 2017 FDR   

 

 

Revisjonsstrategi 2017 Aug 2017 FDR   

 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2016 mars FDR   

7 Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 2016 FIKS  KS 163/16 

      

8.  Forvaltningsrevisjon 2016:     



   

Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 25.04.2017 

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Internkontroll 

 

2016 

 

FDR 

 

KU 24.1.17 

 

 

9 Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Gjennomgang Kunstisflate/møteplass-saken 2017 FDR Prosjektplan 13.12.16 KU 200317 

KST 

10 Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:     

 Vann og avløp 

Beredskap 

Omorganisering, økonomi og IKT 

Psykisk helsearbeid for barn og unge 

28.4.16 

2.6.16 og 2.12.16 

7.3.17 

12.4.17 

rådmannen 

rådmannen 

rådmannen 

rådmannen 

KU 20.03.17 

KU 48/16 

Purret 

KU 7.3.17  

 

KST 18.1.17 

 

KST 29.3.17 

11 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September  FDR/FIKS   

12 Plan selskapskontroll 2017-2020 2016 FIKS  KST 153/16 

13 Andre undersøkelser/oppfølginger: 
Ny ROS analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16) 

Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak 

Fellesmøte med Follo landbrukskontor 

Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24 

 

Våren 2017 

2017 

 

 

 

Rådmannen 

Rådmannen 

ÅS KU/FIKS 

FIKS 

 

 

 

7..2.17 

24.1.17 

 

 

 

7.2.17 

24.1.17 
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