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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 29/17 Rådmannens oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00199-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om
internkontroll i Ski kommune oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune til orientering.
Vedlegg:
Saksutstkrift til kommunestyret fra kontrollutvlaget - forvaltningsrevisjon internkontroll,
20170814130959.pdf
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret sluttet seg den 15.2.17, jf. sak 24/17, til kontrollutvalgets innstilling
om å be rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om internkontroll
og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.
Rådmannens tilbakemelding forelå i brev av 7. august d.å.
Revisjonen la fram fem anbefalinger i rapporten som kan leses her.
Anbefaling a: Kommunen bør sørge for at virksomhetene har tilstrekkelig
kompetanse for å nå sine mål og følge lover og regler.
Rådmannens oppfølging:
Rådmannen beskriver en rekke tiltak for kompetanseutvikling på bred front i sin
rapport. Et nytt lederutviklingsprogram er igangsatt 31.05.17. For øvrig antar
sekretariatet at tiltakene ikke er nye. Vi er dermed usikre om påpekningen fra 11%
av virksomhetslederne som er uenig eller delvis uenig i at de ansette får anledning til
å delta på kurs eller videreutdanning, er fulgt opp gjennom økt satsing fra
kommunen.
Anbefaling b: Administrasjonen bør foreta systematisk risikovurdering av vedtatte mål
og utarbeide tiltak for å redusere avdekket risiko.
Rådmannens oppfølging:
Rådmannen rapporterer at det gjennomføres overordnede risikoanalyser i
forbindelse med kommunesammenslåingen. Hun beskriver i tillegg en rekke sektorFollo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
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eller temabaserte risikovurderinger som gjøres i kommunen. Sekretariatet finner det
naturlig at overordnede risikoanalyser nå prioriterer den nye kommunen.
Anbefaling c: Ledere bør sørge for at alle ansatte er kjent med relevante dokumenter
i Kvalitetslosen.
Rådmannens oppfølging:
Rådmannen beskriver en rekke tiltak for å sikre at de ansatte er godt kjent med
relevante dokumenter i Kvalitetslosen. I revisjonens spørreundersøkelse var 34% av
virksomhetslederne uenig eller delvis uenig i at medarbeiderne er godt kjent med
relevante dokumenter. Sekretariatet er usikker på om resultatet av
spørreundersøkelsen har resultert i økt innsats eller nye tiltak i kommunen for å sikre
mer kunnskap hos alle ansatte.
Anbefaling d: Ansatte bør oppfordres til økt bruk av kommunens avvikssystem.
Rådmannens oppføling:
Rådmannen beskriver en rekke tiltak. Hun peker på at avviksstatistikken viser en
økning i antall avvik, noe som indikerer at stadig flere ansatte benytter
avviksmodulen i Kvalitetslosen.
Anbefaling e: Det bør vurderes å styrke innkjøpsavdelingen med et årsverk
Rådmannens oppfølging:
Rådmannen opplyser at innkjøpsavdelingen er styrket med en hel ny stilling og ny
medarbeider begynner 2.10.17. Denne stillingen inngikk allerede i budsjett- og
handlingsplanen for 2017 – 2020.
Sekretariatets samlede vurdering:
Revisjonen pekte i sin rapport på at Ski kommune har et godt kontrollmiljø og at
kommunens ledelse har fokus på internkontroll. Rådmannens tilbakemelding viser at
kommunen fortsatt fokuserer på dette, selv om det er vanskelig å se at revisjonens
anbefalinger har ført til nye tiltak.
Konstituert Rådmann Jane Short Aurlien er invitert til møtet for å orientere og svare
på spørsmål om saken.
Ås, 28.08.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Rådmannens brev av 7.8.17 vedr. tilsvar vedr. forvaltningsrevisjonsrapport om
internkontroll.
2. Saksutskrift av kontrollutvalgets vedtak i sak 2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll
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KONTROLLUTVALGET I SKI

Saksutskrift
Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00005-3
Lene H. Lilleheier

Saksgang
1 Ski kontrollutvalg

Møtedato
24.01.2017

Saknr
2/17

Ski kontrollutvalgs behandling 24.01.2017:
Even Tveter fra FDR presenterte rapporten og svarte på spørsmål.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll, og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 31.januar 2017

Lene H. Lilleheier
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
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Saksfremlegg til kontrollutvalget
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll, og melde tilbake til kontrollutvalget om
resultatet innen seks måneder.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll Ski kommune
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget bestilte i møtet den 24. november 2015, jf. sak 44/15 forvaltningsrevisjon av
internkontrollen i kommunen. Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan ble vedtatt i utvalgets
møte den 26. januar 2016.
Sekretariatet mener revisjonen i rapporten som nå foreligger har fulgt opp formålet og
problemstillingene som kontrollutvalget ønsket å få belyst. I tillegg til å undersøke kommunens
internkontrollsystem ut fra et overordnet ledelsesperspektiv, har revisjonen sett nærmere på
internkontrollen på innkjøpsområdet. Sekretariatet har vansker med å lese noen av
diagrammene fra spørreundersøkelsen sammenholdt med fordelingen av svar i prosent som det
vises til i teksten. Rapporten burde vist den totale fordelingen av svar i prosent, eventuelt som
et vedlegg til rapporten.
Ski kommune har i følge rapporten et godt kontrollmiljø, der ledelsen har fokus på internkontroll.
Samtlige rutinebeskrivelser er samlet i systemet «Kvalitetslosen», som koordineres av en egen
kvalitetsrådgiver. Registrerte avvik følges opp av ledergruppen og brukes til å forbedre
tjenestene. Revisor peker i rapporten på enkelte forbedringsområder, blant annet;
-

Det blir ikke gjennomført overordnet risikovurdering av målene vedtatt i budsjett og
handlingsplanen, slik gjeldende modeller for internkontroll anbefaler.
Risikovurderinger blir foretatt på enkelte områder, men uten at dette er systematisert og
fullstendig dokumentert.
Selv om ansatte har tilgang til rutiner, dokumenter og avvikssystemet i kvalitetslosen, er
det fortsatt enkelte avvik som ikke blir registrert.

På innkjøpsområdet er det ikke satt konkrete mål, og risikovurderinger blir ikke gjennomført. I
rapporten fremkommer at det bør foretas en risikovurdering av innkjøpsarbeidet i forhold til om
dagens opplegg er tilstrekkelig, om rutinene kan effektiviseres eller om det er behov for økt
bemanning. Samarbeidet mellom virksomhetslederne og innkjøpsavdelingen fungerer bra.

Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer følgende tiltak:
a. Kommunen bør sørge for at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse for å nå sine
mål og følge lover og regler.

Ås kommune
Vår ref.: 16/00005
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b. Administrasjonen bør foreta systematisk risikovurdering av vedtatte mål og utarbeide
tiltak for å redusere avdekket risiko.
c. Ledere bør sørge for at alle ansatte er kjent med relevante dokumenter i Kvalitetslosen.
d. Ansatte bør oppfordres til økt bruk av kommunens avvikssystem.
e. Det bør vurderes å styrke innkjøpsavdelingen med et årsverk
Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn på side 37 i rapporten. Han skriver blant annet at
rapporten gir et korrekt og informativt bilde av internkontrollen i kommunen.
Vurdering
Med unntak av anbefalingspunkt e) om nytt årsverk i innkjøpsavdelingen, som allerede inngår i
budsjett- og handlingsplanen for 2017-2020, er vi usikre på om rådmannen mener
anbefalingene allerede er ivaretatt i kommunen eller ikke. Vi knytter derfor noen kommentarer til
rådmannens svar.
a. Rådmannen skriver blant annet at det er tilstrekkelig kompetanse i kommunen. På side
14 i rapporten fremkommer at om lag 11 % av virksomhetsledere er uenige eller delvis
uenige i at de ansatte i tilstrekkelig grad får delta på kurs og videreutdanning. 8 % er
uenige/delvis uenig i at de har tilstrekkelig kompetanse i sin virksomhet til å oppfylle krav
og regelverk på området. Vi tolker rådmannen som at det er virksomhetsledernes ansvar
å sikre tilstrekkelig kompetanse, men rådmannen har vel et overordnet ansvar for å
kontrollere at dette skjer i praksis?
b. Til anbefalingspunktet om risikovurdering skriver rådmannen at hvert mål blir vurdert om
det er hensiktsmessig og realistisk, og mener at dette også medvirker til at de ulike
tiltakene blir kontinuerlig risikovurdert. I rapporten på side 21 står det at Ski kommune
ikke har et system for risikovurdering på overordnet nivå, men det gjennomføres likevel
en del risikovurderinger i kommunen. Rådmannens svar indikerer at han mener risiko
automatisk avdekkes ved fastsetting av mål og at et eget system for risikovurdering ikke
trengs.
c. Selv om rådmannen gjør mye godt arbeid for å sørge for at de ansatte er kjent med
dokumentene, viser rapporten at hele 34 % av virksomhetslederne er uenig eller delvis
uenig i at medarbeiderne er godt kjent med relevante dokumenter i Kvalitetslosen.
d. Rådmannen skriver han har jevnlig kontakt med virksomhetene om bruken av
avvikssystemet. Rådmannen bør sikre at medarbeidere uten PC har enkel tilgang til
dette ved avviksrapportering.

Rådmannen er invitert til å kommentere rapporten og svare på spørsmål fra utvalget.

Ås, 17. januar 2017
Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Ås kommune
Vår ref.: 16/00005
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 30/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00200-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017:
1.
2.
3.
4.
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

Vedlegg:
Plan forvaltningsrevisjon Ski kommune 2017 - 2020, Overordnet analyse Ski
kommune 2016
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret vedtok i sak 163/16 den 9. november d.å. kontrollutvalgets
innstilling om Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Kontrollutvalget ble gitt i
fullmakt å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.
Revisjonen opplyste i e-post til sekretariatet den 13. september 2016 at den
beregner en leveranse på 3,5 forvaltningsrevisjonsrapporter til Ski per år. Antallet
prosjekter baserer seg på dagens budsjettnivå. Kontrollutvalget kan løse dette ved at
de annet hvert år bestiller fire prosjekter.
Utvalget vedtok i fjor tre prosjekter. Sekretariatet foreslår derfor at utvalget velger fire
prosjekter i 2018.
Planen for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 prioriterte følgende prosjekter:

Prosjekt
Forvaltningsrevisjon av
personaladministrasjon

Aktuelle tema
- kommunens oversikt og styring med
personalet.
- rekruttering og kompetanse
- sykefraværsstatistikk
- sykelønnsrefusjon NAV

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
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Forvaltningsrevisjon av
investeringer og gjeld

Forvaltningsrevisjon – Innkjøp
Forvaltningsrevisjon av
Internkontroll

-bruk av statstilskudd
- investeringsprogram
- sårbarhet ved renteoppgang
- gjeldsbyrde

-oppfølging lov om offentlige anskaffelser
-kvalitetssikring
-kompetanse
- etterlevelse av lovverk i
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse

Forvaltningsrevisjon av
barnehagedrift

-likebehandling av private og offentlige
barnehager
-kvalitet i barnehager

Forvaltningsrevisjon av
grunnskoledrift

- tilpasset opplæring
-trivsel og kompetanse blant lærere og
elever

Forvaltningsrevisjon av Pleie og
omsorg

-kapasitet
-oppfølging samhandlingsreformen
-samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter.
-kompetanse

Forvaltningsrevisjon av
ressurskrevende brukere

- kvalitet
-ressurser
-refusjon av utgifter

Forvaltningsrevisjon av
flyktningetjenesten

-integrering
-bolig, barnehage, skole og arbeid

Forvaltningsrevisjon av byutvikling

-organisering
-reguleringsplaner
-infrastruktur
-kapasitet i planarbeid og
byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon av bærekraftig
lokalsamfunn

-oppnåelse av miljømål ved urbanisering.

Forvaltningsrevisjon av
infrastrukturprosjekters belastning
Forvaltningsrevisjon av IKT

-konsekvenser for innbyggere og bedrifter
ved langvarig anleggsarbeid.
-effektivitet i prosjektgjennomføring
-opplæring og kompetanse
-system og rutiner for å redusere/forhindre
IKT risikoer
-drift og vedlikehold
-informasjonssikkerhet
-beredskap
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Forvaltningsrevisjon av
eiendomsforvaltning

Forvaltningsrevisjon av
Byggesaksbehandlingen
Forvaltningsrevisjon av
vedtaksoppfølging

Forvaltningsrevisjon av et selskap

-vedlikehold
-sikkerhet
-system for eiendomsforvaltning
-likebehandling
-omdømme
-informasjon
-investeringsvedtak
-delegasjon
- system for å holde oversikt over
iverksetting/oppfølging
-Måloppfyllelse
-Effektivitet
-økonomistyring
(jf. plan for selskapskontroll)

Kontrollutvalget valgte i sitt møte 13. desember 2016, jf. sak 53/16 følgende tema for
2017:
- Eiendomsforvaltning
- Innkjøp
- Byutvikling

Sekretariatet har bedt revisjonen om å gi en muntlig statusrapport for arbeidet med
2017- prosjektene i møtet.
I planen for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 er det vedtatt at det skal
gjennomføres en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i 2019.
Det felles kontrollutvalgsmøtet mellom Ski og Oppegård vedtok den 29. mai d.å., jf.
sak 5/17, å videreføre diskusjonen om en mulig samordning av utvalgenes arbeid i
neste møte som er berammet til den 21. september. Sekretariatet foreslår derfor at
utvalget gjør et foreløpig vedtak om forvaltningsrevisjoner i 2018 og at temaene
vedtas endelig når fellesmøtet med Oppegård er avholdt. Neste møte i
kontrollutvalget i Ski er berammet i etterkant av fellesmøtet med Ski.
På grunnlag av utvalgets valg av områder/tema vil sekretariatet til neste møte foreslå
mål og problemstillinger for prosjektene. Deretter vil revisjonen utarbeide
prosjektplaner.
Ås, 28.08.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2016
Side 3 av 3
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PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON
2017 – 2020
Ski kommune
Vedtatt av Kommunestyret sak 163/16

1
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Plan for forvaltningsrevisjon i Ski kommune 2017 - 2020
Bakgrunn
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom
dette blir ønskelig.

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal
vedtas av kommunestyret.
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger. «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.

Formålet med forvaltningsrevisjon
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og
øvrige politiske vedtak.
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon
til:
- forbedringer i kommunen.
- læring blant medarbeiderne.
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen
2
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen
Gjennomføring
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan.
Rapportering
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om
oppfølgingen.
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016):












Nav Ski
Omorganisering, økonomi og IKT
Prosjektstyring
Forvaltningsrevisjon Follo ren IKS
Samhandlingsreformen
Barnevern
PPT i skole og barnehage
Sikkerhet og beredskap
Vann og avløp
Psykisk helsearbeid for unge
Internkontroll

Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon som
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for
kommunen, kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.
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Selskapskontroll
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i.
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for selskapskontroll av FIKS.
Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres
minst en forvaltningsrevisjon av selskapene som er aktuelle i løpet av planperioden.
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle
selskapene. Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Empo AS
Alarmsentralen brann øst AS
Follo Brannvesen IKS
Follo Krise- og Incestsenter IKS
Follo Ren IKS
Nordre Follo Renseanlegg IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo kvalifiseringssenter IKS
Follo distriktsrevisjon IKS

Prioritering av forvaltningsrevisjoner
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med
risiko- og vesentlighetsanalysen.
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige
forvaltningsrevisjonene. Tilskuddene til revisjonen har fra 2012 forutsatt at det
gjennomføres tre prosjekter pr. år. Vi legger til grunn for planen at ordningen med tre
prosjekter videreføres.
Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.
Følgende prosjekter prioriteres for Ski kommune for 2017 – 2020:

Prosjekt
Forvaltningsrevisjon av
personaladministrasjon

Forvaltningsrevisjon av
investeringer og gjeld

Aktuelle tema
- kommunens oversikt og styring med
personalet.
- rekruttering og kompetanse
- sykefraværsstatistikk
- sykelønnsrefusjon NAV
-bruk av statstilskudd
- investeringsprogram
- sårbarhet ved renteoppgang
- gjeldsbyrde
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Forvaltningsrevisjon – Innkjøp
Forvaltningsrevisjon av
Internkontroll

-oppfølging lov om offentlige anskaffelser
-kvalitetssikring
-kompetanse
- etterlevelse av lovverk i
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse

Forvaltningsrevisjon av
barnehagedrift

-likebehandling av private og offentlige
barnehager
-kvalitet i barnehager

Forvaltningsrevisjon av
grunnskoledrift

- tilpasset opplæring
-trivsel og kompetanse blant lærere og
elever

Forvaltningsrevisjon av Pleie og
omsorg

-kapasitet
-oppfølging samhandlingsreformen
-samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter.
-kompetanse

Forvaltningsrevisjon av
ressurskrevende brukere

- kvalitet
-ressurser
-refusjon av utgifter

Forvaltningsrevisjon av
flyktningetjenesten

-integrering
-bolig, barnehage, skole og arbeid

Forvaltningsrevisjon av byutvikling

-organisering
-reguleringsplaner
-infrastruktur
-kapasitet i planarbeid og
byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon av bærekraftig
lokalsamfunn

-oppnåelse av miljømål ved urbanisering.

Forvaltningsrevisjon av
infrastrukturprosjekters belastning

Forvaltningsrevisjon av IKT

Forvaltningsrevisjon av
eiendomsforvaltning

Forvaltningsrevisjon av
Byggesaksbehandlingen

-konsekvenser for innbyggere og bedrifter
ved langvarig anleggsarbeid.
-effektivitet i prosjektgjennomføring
-opplæring og kompetanse
-system og rutiner for å redusere/forhindre
IKT risikoer
-drift og vedlikehold
-informasjonssikkerhet
-beredskap
-vedlikehold
-sikkerhet
-system for eiendomsforvaltning
-likebehandling
-omdømme
-informasjon

5

30/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 - 17/00200-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 : Plan forvaltningsrevisjon Ski kommune 2017 - 2020

Forvaltningsrevisjon av
vedtaksoppfølging

-investeringsvedtak
-delegasjon
- system for å holde oversikt over
iverksetting/oppfølging

Forvaltningsrevisjon av et selskap

-Måloppfyllelse
-Effektivitet
-økonomistyring
(jf. plan for selskapskontroll)

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet
innhold.
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon
7.september 2016.
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1

INNLEDNING

1.1 Sammendrag
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for
forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperioden. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.

1.2 Konklusjon
1.2.1

Utviklingstrekk og utfordringer

Kommuneplan 2011-2022 tar høyde for en årlig befolkningsvekst i Ski på 2,0 %. Befolkningsveksten har de siste tre årene ligget på gjennomsnittlig 1,1 % per år, men viser stigende
tendens. Ski kommune gjennomfører store investeringer i hovedavløpsledning innen 2019. En
rekke nye boligfelt vil da være ferdig regulert. Follobanens nye dobbeltspor vil stå ferdig i
2021. Disse forholdene vil stimulere til økt boligbygging og tilflytting, slik at en befolkningsvekst på 2,0 % årlig kan bli en realitet fra ca. 2020.
For Ski kommune medfører dette store investeringer og press for økt drift også frem til 2020.
For å oppnå positive driftsresultater, stilles krav til videre omstilling og effektivisering av
kommunale tjenester.
1.2.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Ski kommunes kontrollutvalg, kommunestyrets medlemmer, rådmannens ledergruppe og
virksomhetsledere har gitt innspill til risikoområder, og revisor har studert Budsjett og handlingsplan 2016–2019. På dette grunnlag gjennomgås 20 risikoområder. Noen felles (like)
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere rådmenn.

1.3 Anbefalinger
Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig
aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ski kommune 2017–2020:
a. Personaladministrasjon.
b. Investeringer og gjeld.
c. Kommunale innkjøp.
d. Internkontroll.
e. Barnehagedrift.
f. Grunnskoledrift.
g. Pleie og omsorg.
h. Ressurskrevende brukere.
i. Flyktningetjeneste.
j. Byutvikling.
k. Bærekraftig lokalsamfunn.
l. Infrastrukturprosjekters belastning.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder forvaltningsrevisjon
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bakgrunn
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:
 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med
bestemmelsene i dette kapittel."
 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter."
Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011, s. 78) definerer nøkkelbegrepene slik:
 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik
fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."
 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og
avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke."
Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for
analysen.

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 24.11.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016,
herunder overordnet analyse.
Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at
kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder
prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:
1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen.
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.

2.3 Metode
Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier.
Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:
1. Kommuneplanen 2011–2022 (vedtatt av kommunestyret 22.6.2011).
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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2. Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (vedtatt 9.12.2015).
3. Kommunens internettsider (www.ski.kommune.no).
4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra, endelige tall) og befolkningsstatistikk
(Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter
kommune) (ssb.no).
5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebarometeret.no).
6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.
7. Kommunestyrerepresentanters innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
8. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.
9. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
10. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra
regnskapsrevisjon.
Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
24.11.2015: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016,
herunder overordnet analyse
15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering.
26.1.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.
Feb. 2016:
Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer.
1.3.2016:
Idédugnad med rådmannens ledergruppe.
3.5.2016:
Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.
14.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.
20.9.2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.
Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune og FIKS i prosjektet.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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3

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

3.1 Administrativ organisering
Ski kommunes administrasjon består av rådmann og tre kommunalsjefer (rådmannens ledergruppe), samt 32 virksomheter:

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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Uten at det fremgår av organisasjonskartet, kalles venstre kolonne for kommunalområde oppvekst, midtre kolonne er kommunalområde velferd, mens høyre kolonne er kommunalområde
samfunn. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt kommunalområde.

3.2 Utviklingstrekk
Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens
utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostrastatistikk.1 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:
3.2.1





Befolkning

Ski vokste med 486 innbyggere i 2015 til 30 261 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsveksten utgjorde 1,6 % – mot 0,9 % i landet.
Over de siste tre årene har Skis folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,1 % per år
(0,8 % i 2013, 0,8 % i 2014 og 1,6 % i 2015).
Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Skis folkemengde med 12,0 % – mot 18,6 % i
Akershus og 12,4 % i landet.
I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kommuner) har Ski litt større andel
barn i barnehagealder, klart flere barn i grunnskolealder og klart færre innbyggere 80
år og over.
3.2.2 Personale





Ski kommunes personale utførte til sammen ca. 1 812 årsverk i 2015.
Sammenliknet med Kostra-gruppe 13 har Ski kommune lavere andel årsverk i administrasjon, høyere andel årsverk i grunnskole og lavere andel årsverk i helse- og sosialtjenester.
Ski kommune oppgir et totalt sykefravær på 8,3 % i 2015 – likt med nivået i fire
Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %).
3.2.3





Ski kommune hadde sum driftsinntekter på 2,06 mrd. kr i årsregnskap 2015.
Kommunen hadde netto driftsresultat på -34 mill. kr (-1,4 % av sum driftsinntekter) i
2014 og -5,4 mill. kr (-0,3 %) i 2015. Dette var lavere enn anbefalt minimum (1,75 %,
ifølge teknisk beregningsutvalg).
Kommunens netto lånegjeld utgjør 74 427 kr per innbygger i 2015 – 23 % høyere enn
gjennomsnittet i Kostra-gruppe 13. Kommunen har en samlet lånegjeld på 2,7 mrd. kr,
inkludert startlån til innbyggere og lån til selvkostområdet (vann, avløp, renovasjon;
VAR).
3.2.4



Kommuneøkonomi

Tjenesteområder

Ski kommunes grunnskoler kostet 87 972 kr per elev i 2015 – 12 % under gjennomsnittet for Kostra-gruppe 13.

1

Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001.
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 13 består av "Store
kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de fire største byene". 49 kommuner, bl.a. 9 Akershus-kommuner:
Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Eidsvoll.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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En sykehjemsplass kostet 1 042 431 kr i 2015 – 4 % under Kostra-gruppe 13
(gjennomsnitt).
Ski kommune utbetalte 39,7 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+12 % på to år).
Avløpstjeneste (kloakk) kostet 4 834 kr (+ mva) for en 120 m2 bolig i 2015, som var
47 % over Kostra-gruppe 13. Dette henger sammen med høye investeringer i avløpsnettet.
Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 154 kWh per m2 i 2015 – 8 % under
Kostra-gruppe 13.

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved
hjelp av 126 Kostra-indikatorer, plasserer Ski kommune som nr. 55 blant landets 428 kommuner (korrigert for inntektsnivå; nr. 108 uten korrigering). Kommunebarometeret oppsummerer
Ski kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."

3.3 Utfordringer
3.3.1

Overordnete mål

Kommuneplan 2011–2022 har en rekke mål, som Budsjett og handlingsplan 2016-2019 (s.
39) oppsummeres i fire overordnete mål:
 "Ski kommune skal ha et godt tilbud til innbyggerne.
 Ski kommune skal ha en bærekraftig økonomi.
 Ski kommune skal være en aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler.
 Ski kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver."
Tidligere Overordnet målkart erstattes fra 2016 av Mål- og resultatkjeden. "Mål- og resultatkjeden har blitt utarbeidet gjennom en prosess hvor både politikere, rådmannens ledergruppe,
virksomhetsledere og tillitsvalgte har deltatt." "For å nå målene må det skapes resultater som
kan måles." Målingen skjer på utvalgte indikatorer.
Eksempelvis under målet "Innbyggere" oppstiller "Mål- og resultatkjede Oppvekst" 12 resultater. (Budsjett og handlingsplan 2016-2019, s. 61.) Ett resultat er "Elevene trives på skolen",
som måles med tre indikatorer, herunder elevundersøkelse trivsel, der "Planlagt nivå 2016" og
2019 er en skår på 4,4 (av 5). Et annet resultat er at "Elevene har gode resultater", som måles
med syv indikatorer (seks nasjonale prøver og grunnskolepoeng). Planlagt nivå er "> landet"
for både 2016 og 2019.
3.3.2

Boligbygging – befolkningsprognose

Kommuneplan 2011–2022 ble vedtatt i 2011. Rullering av kommuneplanen vil ventelig bli
igangsatt i 2017, og revidert kommuneplan sluttbehandlet tidlig i 2019. Revisor legger til
grunn Budsjett og handlingsplan 2016–2019, som er mer oppdatert enn nåværende
kommuneplan.
Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (s. 8) viser tre befolkningsprognoser: SSBs prognose,
Rambølls lave anslag og Rambølls høye anslag (begge er over SSBs prognose). Prognosene
spriker hovedsakelig fra 2020. "I Kommuneplan 2011–2022 er det tatt høyde for en årlig
befolkningsvekst i kommunen på 2,0 %, i all hovedsak kanalisert til Ski og Langhus." "I den
neste 10–15 årsperioden er det ventet at kommunens befolkning vil vokse med over 30,0 prosent og passere 40 000 i antall" (s. 2).
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune

8

30/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 - 17/00200-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 : Overordnet analyse Ski kommune 2016

"SSBs prognoser er basert på historiske tall for befolkningsutvikling. Ski kommune har de
siste årene hatt en forholdsvis lav boligbygging, der en rekke boligprosjekter står på vent på
grunn av manglende infrastruktur, slik som hovedavløpsledning. Når denne står ferdig vil en
rekke av disse prosjektene kunne realiseres." (Budsjett og handlingsplan 2016–2019, s. 8.)
Ski kommunes samfunnsplanlegger opplyser til revisor (epost 20.5.2016): "Mange boligprosjekter er på vent grunnet revidering av kommuneplan, vedtak i områdeplanene og midlertidige plan/byggeforbud på enkelte områder. Mesteparten av ledningsnettet skal være ferdig
2018/19. I tillegg er det nye utfordringer med overvannshåndtering både for Ski sentrum og
Langhus. Egen rapport om avbøtende tiltak legges fram til sommeren."
Et av Norges største samferdselsprosjekter er Follobane-prosjektet (26 mrd. kr): Bygging av
to nye jernbanespor på strekningen Oslo S–Ski fullføres i 2021; strekningen får da til sammen
fire jernbanespor. Reisetiden til hovedstaden reduseres fra rundt 24 minutter til 12 minutter.
Dette vil styrke Ski kommunes rolle som regionalt knutepunkt og stimulere tilflytting og
boligbygging.
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akershus frem mot 2030. Planen definerer Ski som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker,
Lillestrøm, Jessheim og Ås. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått
navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden.
Skis folkemengde har vokst med gjennomsnittlig 1,1 % per år over treårsperioden 2013–2015,
men trenden er stigende (1,6 % i 2015). Kommuneplanens befolkningsvekst på hele 2,0 % per
år vil realiseres først fra ca. 2020, etter revisors vurdering.
3.3.3

Utfordringer til 2020

Basert på utviklingstrekk og Budsjett og handlingsplan 2016–2019 oppsummerer revisor
følgende utfordringer og satsingsområder for Ski kommune til 2020:
1 Store investeringer – krevende finansiering:
 Befolkningsveksten gir "en del utfordringer knyttet til teknisk og sosial infrastruktur som
for eksempel kapasitet og kvalitet på avløpsnett, barnehage- og skolekapasitet og utvikling
av pleie- og omsorgstilbud." (Budsjett og handlingsplan 2016–2019, s. 4.)
 Ski kommune planlegger investeringer for 1,5 mrd. kr i perioden 2016–2019. Dette
inkluderer investeringer i vann- og avløpsnettet (tiltaksplan VA) for 460 mill. kr i fireårsperioden (s. 2).
 Blant 60 investeringsprosjekter kan nevnes: 24 samlokaliserte boliger og omsorgsboliger
vil bygges i 2017. Flyktningeboliger for utleie kjøpes/bygges hvert år. Kapasitetsutfordringer på Finstad skole i 2016 kan bli løst midlertidig med paviljong. Hebekk skole blir
rehabilitert og Ski ungdomsskole utbygget i 2018.
 Samfunnsplanlegger opplyser at det er utarbeidet en skolebyggbehovsplan, som går inn
for å bygge to helt nye grunnskoler – en barneskole og en ungdomsskole. Når disse skal
stå ferdig, er ikke bestemt. Ny barneskole og ungdomsskole skal vurderes i budsjett/ handlingsplan for 2017–2020.
 "For å kunne håndtere de økende finansutgiftene er det nødvendig å prioritere tiltak som
samlet gir kostnadsdempende vekst. Utnyttelse av kommunens inntektspotensial er én
viktig faktor i dette" (s. 2).
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:
 "Kommunens økonomi er under sterkt press i planperioden og forventes også å ha det i
tiden etter 2019. Inneværende år [2015] viser relativt svak skattevekst og et driftsnivå som
er høyere enn budsjettert" (s. 2).
 Rådmannen har "arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et budsjettforslag som
innebærer inndekninger på om lag 30,0 mill. kroner i 2016. Forslaget til økonomiplan forutsetter at det dekkes inn ytterligere om lag 15,0 mill. kroner i 2017, og deretter ytterligere
om lag 20,0 mill. i både 2018 og 2019. Det er nødvendig for at kommunen skal oppnå
positive driftsresultat som kan brukes til å delfinansiere investeringer" (s. 2).
 Det er "et økende gap mellom innbyggernes forventninger til og opplevelse av
tjenestetilbudet. Kommunens gjeldsbelastning er økende. Disse forholdene vil kunne sette
Ski kommunes økonomi ytterligere under press de nærmeste årene" (s. 4).
 "Det vil stilles krav til videre omstilling og effektivisering av kommunale tjenester, både
for å lette kostnadsnivået og for å sikre god kvalitet på tjenestene. Ski kommune er en del
av det pressede arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen, og har utfordringer med å tiltrekke
seg kvalifisert arbeidskraft i konkurranse med privat sektor og andre offentlige virksomheter" (s. 5).
 "De siste ti årene har kommunen hovedsakelig oppnådd positive netto driftsresultat og har
etter det bygd fondsreserver. Ved behov kan kommunestyret disponere om lag 200,0 mill.
kroner fra frie fond. Dette er en god reserve som utgjør om lag 10,0 prosent av kommunens årlige driftsinntekter, og gjør kommunen i stand til å håndtere økonomiske svingninger" (s. 21).
3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:
 "Satsingen på kommunens IKT-tjenester videreføres. Dette er et viktig bidrag for å kunne
drive en effektiv tjenesteproduksjon i kommunens virksomheter, og legger til rette for
styrket bruk av IKT i skolen" (s. 1).
4 Velferd – styrket hjemmetjeneste:
 "De siste års satsinger innen pleie- og omsorgsfeltet videreføres. Rådmannen foreslår å
styrke hjemmetjenesten ytterligere. I tillegg legger budsjettforslaget opp til en flerårig
satsing på velferdsteknologi og selvhjelpstiltak. Tilrettelegging for at innbyggerne kan bo
i eget hjem er viktig for å møte den fremtidige etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. [...] Kommunen har relativt god dekning på antall sykehjemsplasser" (s. 1).
 Eldrebølgen bygger seg opp, men starter for alvor i 2020-årene. "I Ski forventes gruppen
67+ å øke med om lag 46,0 prosent, nær 2 000 personer, frem til 2029" (s. 3).
 "Ski kommune kan regne med at det kommer en ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2016, som vil være minst 20,0 prosent over den anmodningen
kommunen allerede har fått" (s. 5). Utfordringer i flyktningearbeidet er å skaffe egnede
boliger, målrettede jobbtiltak, stigende sosialhjelpsutbetalinger, økt arbeidspress for
barneverntjenesten og behov for flere plasser i voksenopplæringen.
 "Kommunen vil møte en gruppe mennesker som en må forvente har til dels store og
sammensatte behov knyttet til ulike helseutfordringer. [...] Helsestasjonens arbeid, også i
forhold til smittevern, vil sannsynlig måtte tilføres ytterligere ressurser" (s. 5).
 "Kommunen må utvikle forebyggende, rehabiliterende og mestringsbaserte tilbud som
treffer mange brukere. For å redusere det fremtidige behovet for medisinsk behandling og
hjelp er det nødvendig å tenke forebyggende. Den enkelte må ansvarliggjøres til å ta
medansvar for egen helse" (s. 54).
 "Ny [statlig] veileder for oppfølging av jordmor for mor etter fødsel stiller krav som
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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kommunen i dag ikke har kapasitet til å fylle. Velferd skal arbeide med målsettingen om
at kravet skal innfris" (s. 54).
Sosialhjelp: "Stønadslengden for både ungdom og voksne ligger høyt i Ski... målt i
forhold til øvrige kommuner i Follo" (s. 58).

5 Oppvekst – gradvis fullere skoler:
 "Kapasitetsgrensene vil overgås både på barne- og ungdomstrinnene" (s. 11).
 "Ski kommune har full barnehagedekning, og for å møte fremtidige behov fortsetter arbeidet med nye barnehager fremover. Etterspørselen etter barnehageplasser er imidlertid
lavere enn tidligere forutsatt, på grunn av små barnekull" (s. 1). Kråkstad barnehage, som
er budsjettert til 40,4 mill. kr (+1,2 mill. kr til inventar og utstyr) og bygges for 109 barn,
åpnet i august 2016.
6 Samfunn – utbygging av vann- og avløpsnett og arealplanlegging:
 Utbyggingen av Ski kommunes vann- og avløpsnett fullføres innen 2019.
 "Kommunen har gjennomført store rehabiliteringer av blant annet skolebygg, og har med
det redusert noe av tidligere vedlikeholdsetterslep" (s. 78). Frem til 2019 vil det finne sted
"Generell oppgradering av den kommunale bygningsmassen og på IKT-området" (s. 36).
 "For å møte de regionale utfordringene som er beskrevet foran, er det nødvendig å utvikle
samordnede og effektive areal- og transportløsninger, der innbyggerne bor tettere og er
mindre avhengige av personbil enn i dag. Som arealplanmyndighet har kommunen en
nøkkelrolle i å oppfylle regionale målsettinger" (s. 4).
 "Boligforvaltning: Ski kommune har om lag 400 kommunale utleieboliger. Dette er både
samlokaliserte boliger til personer med spesielle behov og boliger spredt i sameier og
borettslag. Det kreves tett oppfølging av husleieavtalene, og saker knyttet til restanser og
utkastelser blir diskutert og forsøkt løst i kommunens boligteam" (s. 87).

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Ski kommune
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4

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

SENTRALADM.,
PERSONAL,
ØKONOMI

Risiko for avvik:

Konsekvens:

Område:
Møte med
publikum:

Personaladministrasjon:

Vanskelige
brukere:

2

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Risiko for at innbyggerne møter
M
et avvisende og langsomt "byråkrati". Fremstår kommunen med
lett tilgjengelig informasjon og
serviceorienterte medarbeidere?
Temaer er nettsider, digitale søknader, post/arkiv-rutiner, åpenhet
og saksbehandlingstid, samt
kanskje vedtaksoppfølging.
Personaladministrasjon: Risiko
H
for at kommunen ikke har oversikt over og styring med personalet. Note til årsregnskap oppga
1728 årsverk i 2014 og 1812 årsverk i 2015, mens Kostrastatistikk oppga 2050 årsverk i
2014.2 Forklaring kan ligge i midlertidige stillinger, især vikarer
(dobbelttelling), fravær og telledato. Også fraværsstatistikk er
en utfordring i kommune-Norge.
HR-systemer (IKT) står sentralt.
Er kommunen ajour med å sende
krav om sykelønnsrefusjon til
NAV?
Personale: Risiko for at vekst i
befolkning og tjenesteyting medfører press på personalet. Er årsverkene optimalt fordelt?
Rekruttere, utvikle og beholde
kvalifiserte medarbeidere er en
utfordring på flere fagområder.
Risiko for at ansatte blir utsatt for
vold og krenkende adferd fra brukere i pleie og skole. Rutiner for
ansattes sikkerhet og rutiner for
avviksrapportering og avvikshåndtering er temaer.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

M

Tillitsskapende
forvaltning er viktig
for innbyggerne og
kommunens
omdømme.

H

Oversikt over kommunens viktigste
innsatsfaktor er
viktig. Har kommunen flere årsverk enn
det som rapporteres
til de folkevalgte?

Kompetent personale er avgjørende
for kommunens tjenesteyting.

M

H

Vold utøvd av
klienter kan få store
konsekvenser for
den enkelte ansatte.

Sysselsettingstall 2015 er ikke publisert av SSB per 6.9.2016; de kommer trolig senere i høst.
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Kommunens
driftsøkonomi:

Investeringer
og gjeld:

Kommunale
innkjøp:

Internkontroll:

Risiko for at administrativ orgaM
nisering og arbeidsmåter ikke er
optimale, dvs. at budsjettmidler
utnyttes dårlig. Årlig gjennomgang i budsjett/handlingsplan
"snur hver stein"? Noen vil hevde
at innsparingene har gått for
langt.
Nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 vil trolig gi endringer for Ski kommune på inntil
+/- 2 mill. kr fra forutsetningene
for 2016. Hanker kommunen inn
alle aktuelle statstilskudd til
driftsprosjekter?
Risiko for at kommunens gjelds- H
byrde blir tung og renteutgiftene
høye. Lånegjeld per innbygger er
høyere enn i sammenliknbare
kommuner. Kommunen er sårbar
for renteoppgang. Er investeringsprogrammet hensiktsmessig,
og hanker kommunen inn alle
aktuelle statstilskudd til investeringsprosjekter?
Risiko for brudd på lov om
M
offentlige anskaffelser og for
dårlige innkjøp. Er kommunens
innkjøp effektive? Utfordringer er
bestillerkompetanse, konkurransebasert innkjøp, protokoller,
lojalitet til rammeavtaler og etisk
innkjøp.

M

Med trang kommuneøkonomi er jevnlig trimming av tjenesteproduksjonen
vesentlig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsplan.

M

Styring av investeringer og gjeld er
meget viktig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsplan.

M

Risiko for at lovverk ikke etterleves i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.

H

Regelverket for
anskaffelser er noe
forenklet, men fortsatt komplisert.
Kommuner blir stadig innklaget for
Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA).
Regelbrudd kan føre
til økonomisk tap,
rettssak og omdømmetap.

H
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BARNEHAGE,
GRUNNSKOLE
Område:
Barnehagedrift:

Grunnskoledrift:

KULTUR,
IDRETT,
FRILUFTSLIV
Område:
Kultur, idrett og
friluftsliv:

HELSE OG
OMSORG
Område:
Pleie og omsorg:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for svikt i barnehagedrifH
ten og forskjellsbehandling av
barnehager (kommunale og private). Kvalitet i kommunale og
private barnehager - følger barnehagemyndigheten opp sitt ansvar?
Risiko for at ikke alle elevgrupper M
får tilpasset opplæring. Kan
undervisningen forbedres med
systemtiltak og digitale undervisningsmidler? Læreres og elevers
trivsel og kompetanse er temaer.

Risiko for avvik:

Risiko for at kulturtilbudet svekkes. Noen temaer: kulturskole,
idrettshaller og innbyggernes
rekreasjonsmuligheter.

Risiko for avvik:

Sannsynligh:

M

Barnehager er viktig
for barna – og
kommunens
omdømme.

M

Grunnskole er et
stort og krevende
tjenesteområde.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at kommunen ikke
H
makter å dekke tjenestebehovet til
et økende antall pasienter, som
følge av befolkningens stigende
etterspørsel (inkludert flere yngre
brukere, under 67 år) og samhandlingsreformen. Utfordringer
er omsorgsboliger, årsverk, kompetanse, velferdsteknologi og
samarbeid med andre aktører:
Ahus (liggetid, kommunikasjon i
Helsenett, legemiddellister,
avvikshåndtering og kompetanseoverføring) og Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski.
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Vesentlighet:

Vesentlighet:

"Limet i lokalsamfunnet" er viktig for
identitet og trivsel.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Hjemmetjenester er
et voksende tjenesteområde.
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Rus/psykiatritjenester:

Ressurskrevende
brukere:

Helsestasjon og
skolehelsetjeneste:

BARNEVERN,
SOSIAL,
FLYKTNING
Område:
Sosialtjenester:

Flyktningetjeneste:

Risiko for at antall klienter stiger. M
Samhandlingsreformen har gitt
økt kommunalt ansvar fra 2016.
Temaer: boliger, samarbeid helseforetak/kommune og sensitive
personopplysninger.
Risiko for at tjenesteyting til psy- H
kisk utviklingshemmede m.fl.
ikke har god kvalitet og ressursbruk, samt at refusjon av utgifter
svikter. Flere Follo-kommuner
opplever nå økende utgifter for
ressurskrevende brukere.
Risiko for at fødselsdepresjoner
M
og psykiske lidelser blant
barn/unge fortsetter å øke – til
tross for en nasjonal satsing i
2016.

Risiko for avvik:

M

Viktig å møte
veksten i rusmisbruk.

M

Sårbar brukergruppe
– store beløp.

M

Helsestasjon og
skolehelsetjeneste er
viktig i forebyggende helsearbeid.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at sosialhjelp utbetales L
til for mange og for lenge, men
også for lite i noen tilfeller.
Sosialhjelpsutbetalingene øker i
mange kommuner.
Risiko for sviktende integrering
M
av flyktninger som bosettes i
kommunen. Utfordringer er bolig,
barnehage, skole, arbeid og
sosialisering/integrering. Det
gjelder enslig mindreårige og
voksne flyktninger.
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Vesentlighet:

Sannsynligh:

M

H

Hjelp til selvhjelp
for innbyggere er
viktig, samt å økonomisere med
kommunens midler.
Et krevende fagområde i årene som
kommer.
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EIENDOM, VAR,
REGULERING,
BYGGESAK
Område:

Byutvikling:

Bærekraftig
lokalsamfunn:

Infrastrukturprosjekters
belastning:

Eiendomsforvaltning:

Risiko for avvik:

Risiko for at Ski kommune ikke
er forberedt på urbaniseringen
som kommer. Fullføring av Follobanen i 2021 blir en milepel.
Ski utpekes som regionby i
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Er Ski
kommune forberedt med reguleringsplaner og infrastruktur? Kan
planarbeid og byggesaksbehandling forbedres? Gir byggesaksgebyrer kostnadsdekning (selvkost)? Kommunesammenlikning i
Follo er interessant.
Risiko for at energibruk, transport
og avfallshåndtering i lokalsamfunnet blir mindre miljø- og
klimavennlig med urbaniseringen.
Analysen bør omfatte statlige og
fylkeskommunale aktører (transportselskaper m.m.), kommunen,
private bedrifter og innbyggere.
Risiko for slitasje og kostnader
for innbyggere og næringsliv
under anleggsarbeid. Anleggsprosjekter i Nordbyveien og på Follobanen får store og langvarige
ulemper (støy, trafikkhinder,
strømavbrudd o.l.). Kan kommunen bidra til å bedre prosjektgjennomføringen av statlige og kommunale infrastrukturprosjekter?
Risiko for at kommunale eiendommer verdiforringes. System
for kommunal eiendomsforvaltning, bruk av bygningsarealer og
sikkerhet i kommunale bygg er
beslektete temaer.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)

Vesentlighet:

Konsekvens:

Sannsynligh:

H

M

Vellykket lokalsamfunnsutvikling er
krevende – og viktig
for mange menneskers trivsel.

M

M

Kommunen har
høye miljøambisjoner.

M

M

Viktig at noen
tenker på innbyggernes og bedrifters
interesser under
langvarig anleggsarbeid.

M

M

Bygningsvedlikehold er et svakt
punkt i mange
kommuner. Det kan
bli dyrt på sikt.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 31/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00191-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Ski kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert
til Kr 2 855 000
2. Saken oversendes Ski kommune og skal inngå i kommunens budsjett
for 2018.

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
FIKS budsjett 2018, SatserGodtgjøring2017, Rammebudsjett FDR 2018
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift om
kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen
eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om
budsjett for revisjonen”
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og direkte
utgifter til kontrollutvalget.
Kostnader til Follo distriktsrevisjon – FDR
FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen.
Budsjettet for FDR bygger på 6,55 årsverk, hvorav 2,75 årsverk er avsatt til
forvaltningsrevisjon. Budsjetterte driftsutgifter beløper seg til kr 6 687 500. Av inntektene er
kr 5 77 500 refusjoner fra eierkommunene. Kr. 900 000 er honorarinntekter fra andre
selskaper mv. Ski får tre til fire forvaltningsrevisjoner per år. Ski kommunes andel av
utgiftene blir etter dette kr. 2 200 000,Kostnader til sekretariatet - FIKS
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder
saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Alle syv FolloFollo 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
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kommuner deltar i FIKS, som er et sekretariat med 1,6 årsverk. Sekretariatets driftsutgifter
fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 % av driftskostnadene og de
resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret for FIKS har fastsatt
budsjettet for 2018 til kr 1 870 000. Ski kommunes netto andel av kostnadene til
sekretariatsfunksjonen blir etter dette kr 339 000. Kommunen betaler ikke mva. for denne
tjenesten. Budsjettet legger til grunn samme aktivitetsnivå som i 2017 og inkluderer lønns- og
prisvekst. Økningen er 2,6 % fra 2017.
Kontrollutvalgets egne kostnader
De direkte utgiftene til kontrollutvalget avhenger i hovedsak av av antall møter og deltakelsen
på kurs. Vi baserer oss på at det i 2017 vil bli avholdt 10 møter, inkludert ett møte i faglig
forum for kontrollutvalgene i Follo og to fellesmøter med kontrollutvalget i Ski.
Kommunestyret har ikke vedtatt godtgjøringssatsene for 2018 ennå, men disse reguleres i
forhold til ordførers lønn og hennes godgjøring skal være lik stortingsrepresentantenes
godgjøring. Stortingslønnen er kr 928 602 fra 1. mai. d.å. Kommunens satser vil bli regulert
med virkning fra 1.1. 2018. I henhold til Ski kommunes satser for godtgjøring 2017, jf.
vedlegg, blir kontrollutvalgets leder frikjøpt med 10% av ordførers godtgjøring. Dette vil
utgjøre ca kr 92 860 for 2018.I tillegg vil utvalgsleder, slik vi tolker reglene, motta ca kr 1 393
per møte. Øvrige utvalgsmedlemmer får en godtgjøring på ca kr 1 393 per møte.
Møtegodtgjøring
Utvalgets leder (1393 x 10 + 92 860) kr 106 790
Utvalgets medlemmer (1393 x 6 x 10) kr
83580
Godtgjøring til sammen
kr. 190 370
Kontrollutvalget har fra 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og utvalget
har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. Årsmøtet i FKT har vedtatt å øke
årskontingenten for å utvikle et bedre servicetilbud for medlemmene. Utvalgets medlemmer
har også hvert år deltatt på NKRFs landskonferanse for kontrollutvalg i februar. Disse
konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalgene og vi foreslår at
det budsjettet på dette punktet styrkes for at all medlemmene kan delta på en konferanse.
Abonnementet til medlemmene på «Kommunal rapport» foreslås
videreført.
Budsjettforslag egne kostnader 2018
Godtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Abonnement Kommunal
rapport (7 x 2495)
Medlemskap FKT
Deltakelse på konferanser (7 x
7 000)
Sum (avrundet)

Budsjettforslag 2018
Kr 191 000
Kr 27 000
Kr 17 500
Kr 10 000
Kr 70 000
Kr 316 000
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Oppsummering (Kr):

Follo
distriktsrevisjon
FIKS
sekretariatet
Utvalgets
kostnader
Sum

2016
2 068 000

2017
2 128 000

2018
2 200 000

328 000

330 000

339 000

245 000

241 000

316 000

2 641 000

2 699 000

2 855 000

Ås, 29.08.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1) FDRs rammebudsjett for 2018
2) Vedtatt budsjett FIKS 2018
3) Ski kommunes satser for godtgjøring 2017
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STYRET I FIKS

Saksutskrift
Budsjett 2018
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00164-1
Jan T. Løkken

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
15.06.2017

Saknr
15/17

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:
Lønnsutgifter
kr 1 420 000
Godtgjørelse til styret
kr
45 000
Øvrige driftsutgifter
kr 298 000
Sum
kr 1 870 000
Refusjon fra kommunene kr 1 870 000
Resultat
kr 0
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for
2017 i parentes):
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

2017
(kr 202 000)
(kr 234 000)
(kr 253 000)
(kr 307 000)
(kr 330 000)
(kr 241 000)
(kr 256 000)

2018
kr 205 000
kr 239 000
kr 260000
kr 314000
kr 339000
kr 249 000
kr 264 000

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

Saksutskriften bekreftes
Ås, 15.august 2017
Jan T. Løkken/s./
Kontrollsjef/Sekretariatsleder
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
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:
Lønnsutgifter
kr 1 420 000
Godtgjørelse til styret
kr
45 000
Øvrige driftsutgifter
kr 298 000
Sum
kr 1 870 000
Refusjon fra kommunene kr 1 870 000
Resultat
kr 0
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for
2017 i parentes):
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

2017
(kr 202 000)
(kr 234 000)
(kr 253 000)
(kr 307 000)
(kr 330 000)
(kr 241 000)
(kr 256 000)

2018
kr 205 000
kr 239 000
kr 260000
kr 314000
kr 339000
kr 249 000
kr 264 000

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

Vedlegg:
FIKS budsjett 2018, Vedlegg Økonomiplan 2018-2021, MalForventningsbrev IKS 2017
inkl mal for økonomiplan
SAKSUTREDNING:
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2017-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd
med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i antatt lønn pr 1.7.17 med en reserve på litt
over 3% for å dekke lønnsoppgjøret 2018. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser og vårt forslag bygger på en
sats på kr 1150,- pr. møte. Styrets leder får dobbelt godtgjøring.
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2017-priser. Alle
innkallinger til kontrollutvalgene og styret legges nå kun ut på våre internettsider og
utvalgsmedlemmene kan laste ned innkallingene derfra. Dette har medført en betydelig
reduksjon av portoutgiftene i de siste par årene. Brevpost benyttes fortsatt ved enkelte
store dokumenter, uoff-saker og noen ganger ved innkalling av vara. Delt skriver og
kopimaskin med kommunen og mindre kopiering har også redusert utgiftene.
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig
av programmet. Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere.
Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. Med ny medarbeider vil behovet
for denne posten trolig øke, men fjorårets regnskap viste et betydelig mindreforbruk.

Ås kommune
Vår ref.: 17/00164
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Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100
000 for 2016. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.
Budsjettet er som helhet snaut og det er lite å gå på innen den enkelte post.
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2018 har vi
lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 17 til grunn.
Forslaget til økonomiplan 2018 – 2021 baseres på en årlig prisvekst på 3%.
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 2,6% sammenlignet
med 2017.

Ås, 01.06.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Detaljert budsjett for 2018
2. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
3. Follorådets mal for forventningsbrev 2018

Ås kommune
Vår ref.: 17/00164
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 32/17 Faglig forum 26. oktober
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00203-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.
Vedlegg:
FAGLIG FORUM 2017 program
SAKSUTREDNING:
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo holdes i år 26. oktober kl 18.00 til 20.30 i
Kommunestyresalen i Ås.
Styret i FIKS har vedtatt programmet. Hovedsaken blir en presentasjon av rapporten
som KS har fått utarbeidet om det kommunale risikobildet. Vi får også en rapport om
kontrollutvalgenes medvirkning til planleggingen av Nordre Follo kommune.
KS-rapporten kan leses på deres internettsider, her.
Møtet er satt opp på kontrollutvalgets møteplan for høsten og frammøtet pleier å
være godt.
Ås, 29.08.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Program for Faglig forum 26. oktober.

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
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FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO

Sted:

Ås kulturhus, kommunestyresalen

Tid:

Torsdag 26. oktober 2017 kl. 1800 - 2030

Hovedtema:

Det kommunale risikobildet

18.00

Åpning
v/ Thorbjørn Nerland, styreleder i FIKS

18.05

Ny kontrollsjef i FIKS presenterer seg

18.15

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

19.00

Spørsmål og kommentarer

19:30

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

20:00

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

20.30

Avslutning

‘

Sekretariat: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse
Rådhusplassen 29
Telefon
64 96 20 58 (m) 95 93 96 56
E-post
FIKS@as.kommune.no
Internett:
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 33/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00202-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Ski kontrollutvalg 29.05 17, Fellesmøte Ski Oppegård 290517, Saksutskrift
Ås kontrollutvalg 13.06.2017 Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor,
Aktivitetsplan Ski per august 2017
1. Protokoll fra møtet i Ski kontrollutvalg 29. mai 2017
2. Protokoll fra fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Ski og Oppegård 29. mai
2017.
3. Innkalling og sakspapirer til møtet i Fellesnemnda 28. august 2017, her.
4. Saksutskrift av vedtak i Ås KU i sak 14/17 Forvaltningsrevisjon Follo
landbrukskontor
5. Aktivitetsplanen for Ski KU per august 2017
Muntlig orientering om:
1. Fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ved Lars
Christian Bilet og Roar Thun.
2. Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder i FIKS.

Ås, 26.08.2017
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

33/17 Orienteringssaker - 17/00202-1 Orienteringssaker : Protokoll Ski kontrollutvalg 29.05 17

MØTEPROTOKOLL 360
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.05.2017 kl. 19:00
Formannskapssalen i Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M.
Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP)
Møtende varamedlemmer:
Haakon Hofgaard Dahl (H)
Forfall:
Bente Njøs Paulshus (H)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Audun Fiskvik (sak 26/17)
Fra revisjonen
Revisjonssjef Steinar Neby
Diverse merknader:
Sak 26/17 ble behandlet først i møtet.
Rådmann Audun Fiskvik går av med pensjon i sommer og Lars Chr. Bilet takket
ham på vegne av utvalget for et godt samarbeid gjennom mange år og ønsket ham
lykke til som pensjonist.
Møteprotokoll godkjent 31.05.2017
Lars Chr./s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

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
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Saksliste
25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU
26/17 Revisjonens rapport pr. 30.04.2017
27/17 Møteplan høsten 2017
28/17 Orienteringssaker

Ski kontrollutvalg 29.05.2017
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Saker til behandling

Ski KU-25/17
Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU
Sekretariatets innstilling:
Sake legges fram uten innstilling.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.05.2017:
Det ble foreslått at kontrollutvalget i Ski slutter seg til vedtakene gjort i fellesmøtet
med kontrollutvalget i Oppegård den 29. mai 2017, jf. protokollen fra møtet.
Votering:
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.05.2017:
Kontrollutvalget slutter seg til vedtakene gjort i fellesmøtet med kontrollutvalget i
Oppegård den 29. mai 2017, jf. protokollen fra møtet.

Ski KU-26/17
Revisjonens rapport pr. 30.04.2017
Sekretariatets innstilling:
Revisjonens rapport pr. 30.04.2017 tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.05.2017:
Steinar Neby orienterte om rapporten og svarte på spørsmål.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.05.2017:
Revisjonens rapport pr. 30.04.2017 tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 29.05.2017
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Ski KU-27/17
Møteplan høsten 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter høsten 2017, alle fra kl 18.00:
5. september
31. oktober
28. november
Ski kontrollutvalgs behandling 29.05.2017:
Det ble foreslått å avholde et utvalgsmøte i fortsettelsen av fellesmøtet 21.
september.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.05.2017:
Kontrollutvalgets møter høsten 2017, alle fra kl 18.00:
5. september
21. september
31. oktober
28. november

Ski KU-28/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 29.05.2017:
Lars Chr. Bilet orienterte om kommunestyrets behandling av
forvaltningsrevisjonsrapporten om kunstisflaten/møteplassen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 29.05.2017:
Orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 29.05.2017
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MØTEPROTOKOLL
Fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård
kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.05.2017 kl. 18:00
Formannskapssalen i Ski rådhus

Av utvalgenes medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 12.
Fra Ski:
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M.
Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP), Haakon Hofgaard Dahl
(H)
Forfall: Bente Njøs Paulshus (H),
Fra Oppegård:
Henriette B. Christiansen (H), Leif Aarebrot (H), Geir Aage Amundsen (Uavh)
Forfall: Odd Harald Røst (Ap), Marit Forsberg (SV),
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Lars Henrik Bøhler
Rådmann Audun Fiskvik
Fra Follo distriktsrevisjon:
Revisjonssjef Steinar Neby
Diverse merknader:
Det var enighet om at Lars Chr. Bilet leder møtet. Lars Chr. Bilet og Henriette B.
Christiansen godkjenner protokollen.
Follo, 31. mai 2017

Lars Chr. Bilet/s./

Henriette B. Christiansen/s./
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Saksliste:
Sak 1/17 Arbeidet med ny kommune - fellesmøter
Sak 2/17 Status og videre framdrift i arbeidet for ny kommune
Sak 3/17 Valg av revisor for Fellesnemnda
Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen
Sak 5/17 Utvalgenes arbeid og aktuelle saker – behov for samordning
Sak 6/17 Neste fellesmøte
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Sak 01/17 Arbeidet med ny kommune – fellesmøter
Innstilling: Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til
neste fellesmøte.
Behandling: Det ble pekt på at hyppigheten av fellesmøter må vurderes i lys av
fellesnemndas arbeid. I utgangspunktet holdes ett fellesmøte per halvår.
Vedtak: Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til
neste fellesmøte.

Sak 2/17 Status og videre framdrift i arbeidet for ny kommune
Innstilling:
Rådmennenes redegjørelser tas til orientering.
Behandling: Audun Fiskvik orienterte på vegne av de to rådmennene.
Vedtak: Audun Fiskviks redegjørelser tas til orientering.

Sak 3/17 Valg av revisor for Fellesnemnda
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Alt. 1:
Kontrollutvalget i Ski og Oppegård inviterer Follo distriktsrevisjon IKS og Deloitte AS
til å komme med tilbud om regnskapsrevisjon av Fellesnemnda for Nordre Follo
kommune. Tildelingen skjer på grunnlag av det tilbudet som har lavest totalpris.
Sekretariatet gis i fullmakt å utforme en detaljert invitasjon. Innstillingen om valg av
revisor skal foreligge til de første kontrollutvalgsmøtene i høst. Endelig valg av revisor
foretas av kommunestyrene.
Alt. 2:
Kontrollutvalgene innstiller om at Follo distriktsrevisjon IKS velges som revisor for
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune. Endelig valg av revisor foretas av
kommunestyrene.
Behandling: På bakgrunn av at kommunestyrene allerede har valgt revisor for
fellesnemnda foreslo sekretæren at fellesmøtet tar kommunestyrenes vedtak til
orientering.
Vedtak: Fellesmøtet tar kommunestyrenes vedtak den 22. mai 2017 om valg av
revisor for fellesnemnda til orientering.

Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye
kommunen
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret
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med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Behandling:
Det ble pekt på at det fellesnemnda som skal velge revisor og sekretariat for den nye
kommunen. Det var enighet om at «fellesnemnda» erstatter «kommunestyrene» i
vedtaket.
Vedtak:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda
med følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.

Sak 5/17 Utvalgenes arbeid og aktuelle saker – behov for
Samordning
Innstilling: Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i
neste fellesmøte.
Behandling:
Vedtak: Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i
neste fellesmøte.

Sak 6/17 Neste fellesmøte
Innstilling: Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september.
Behandling: Dersom det blir behov for det, var det enighet om å innkalle til et
fellesmøte på et tidligere tidspunkt.
Vedtak: Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september.

33/17 Orienteringssaker - 17/00202-1 Orienteringssaker : Saksutskrift Ås kontrollutvalg 13.06.2017 Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

KONTROLLUTVALGET I ÅS

Saksutskrift
Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00148-2
Lene H. Lilleheier

Saksgang
1 Ås kontrollutvalg

Møtedato
13.06.2017

Saknr
14/17

Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017:
E-post fra Landbrukssjefen datert 12.juni 2017 med spørsmål om prosjektet ble delt ut i
møtet til utvalgets orientering.
Sekretariatet la fram følgende nye forslag til innstilling:
1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor i 2018. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt
mellom de deltakende kommunene. De berørte kontrollutvalg samarbeider
om utvikling av formål og problemstillinger og bidrar til finansieringen.
2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets
neste møte.
3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og
problemstillinger sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse i
prosjektet.
Utvalgets leder og nestleder foreslo følgende tilføyelse og endring i sekretariatets
nye innstilling punkt 1:
Tillegg: Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil gjøre det, dersom alle de
øvrige deltakende kommuner i Follo landbrukskontor gjør vedtak om det.
Siste setning endres til: De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling av formål
og problemstillinger, og finansiering i henhold til fordelingsnøkkelen.
Votering: Sekretariatets nye innstilling med tillegg av innkommet forslag fra leder og
nestleder ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017:
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
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1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor i 2018. Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil
gjøre det, dersom alle de øvrige deltakende kommuner i Follo landbrukskontor
gjør vedtak om det. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom
de deltakende kommunene. De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling
av formål og problemstillinger, og finansiering i henhold til fordelingsnøkkelen.
2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets neste
møte.
3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og
problemstillinger sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse i
prosjektet.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 15. juni 2017

Lene H. Lilleheier
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i
2018. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom de deltakende
kommunene.
Følgende invitasjon sendes til kontrollutvalgene i Frogn, Vestby, Nesodden og
Oppegård:
Kontrollutvalget i Ås inviterer de deltakende kommunene i Follo landbrukskontor
om å samarbeide om en forvaltningsrevisjon av landbruksforvaltningen.
De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling av formål og problemstillinger
og bidrar til finansieringen.
Vedlegg:
Saksutskrift Ski kontrollutvalg 02.05 17 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor,
Follo landbrukskontor-forslag til sak til Kontrollutvalgets møte 02.05.2017
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget i Ski fattet i sitt møte den 2. mai 2017 følgende enstemmige vedtak:
«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 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.»
Bakgrunnen for initiativet er basert på følgende risiko:





Landbrukskontorets 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 er et vertskommunesamarbeid med Ås kommune som
vertskommune. Kontoret ledes av landbrukssjefen som rapporterer til rådmannen i Ås.
På denne bakgrunn er det kontrollutvalget i Ås som har kontrollansvaret for kontoret, og
det eneste av kontrollutvalgene blant de samarbeidende kommunene som har mulighet
til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
I henstillingen fra Ski kontrollutvalg foreslås at de berørte kontrollutvalgene samarbeider
om formål og problemstillinger for prosjektet, og bidrar til finansieringen.
Finansiering

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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En aktuell fordeling av kostnadene for prosjektet kan være landbrukskontorets egen
fordelingsnøkkel av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunenes
landbruksareal, antall landbrukseiendommer og befolkning i kommunen:
Ski 25 %, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8% og Oppegård 5%.
Follo distriktsrevisjon er revisor for Ås kommune. Det er derfor naturlig at Follo
distriktsrevisjon IKS (FDR) gjennomfører forvaltningsrevisjonsprosjektet. De berørte
kommunene betaler for prosjektet enten ved å bruke av sin årlige tildelte andel av
leveranser fra FDR, eller ved å betale for dette som et ekstraprosjekt.
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon
per år. Dersom samtlige kommuner deltar, vil dette prosjektet utgjøre 23 % av et
prosjekt og kan således inngå som en del av den årlige leveransen i tillegg til to øvrige
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ski og Nesodden har også rom for en ekstra leveranse
hver og kan gjøre det på tilsvarende måte. Vestby, Frogn og Oppegård som ikke deltar i
FDR betaler for sin andel av prosjektet enten direkte til FDR eller til Ås kommune.
Prosjektgjennomføring
Deltakende kontrollutvalg samarbeider om formål og problemstillinger som koordineres
via sekretariatet.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget i Ås tar henstillingen fra kontrollutvalget i Ski til
etterretning og tar initiativ til et felles forvaltningsrevisjonsprosjekt med
deltakerkommunene i Follo landbrukskontor.
Ås, 1. juni 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Saksutskrift – Vedtak i Ski kontrollutvalg
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KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR. MAI 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

1

Kontrollutvalgets årsrapport 2016

januar

FIKS

KU 240113

2
3

Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan

juni
Januar

FIKS
FIKS

Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte

FIKS

Møteplan
4
5

6

7
8.

Fellesmøter med Ski KU
Revisjonsberetning - Kommunens årsregnskap og
årsmelding 2016:
Tertialrapporter:
1.Tertialrapport jan-april 2017
2. Tertialrapport mai-aug 2017
Rapporter fra revisjonen:
Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16- 30.04.17)

Status

KST 150217

Vedtatte møter 2. halvår: 5.9, 21.9, 31.10,
28.11
21.9
KU 020517

15. april 2017

FDR

Mai 2017
Sep 2017

Kommunen
Kommunen

Forelå ikke til KU-møtet 29.5

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
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2016:
Internkontroll

mars
2016

FDR
FIKS

2016

FDR

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 29.08.2017

Avsluttet

KU 050917

KS 163/16
KU 24.1.17

KST 150217
1
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Nr.

9

10

11
12
13

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Gjennomgang Kunstisflaten/møteplass-saken

2017

FDR

Forvaltningsrevisjon 2017:
1. Byutvikling
2. Eiendomsforvaltning
3. Innkjøp
Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT
Psykisk helsearbeid for barn og unge
Internkontroll
Kunstisflaten/møteplassen
Budsjett for tilsyn og kontroll 2018
Plan selskapskontroll 2017-2020
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

Status

Avsluttet

KU 200317
KST 150517

FDR

28.4.16
2.6.16 og 2.12.16
7.3.17
12.4.17
15.8.17
15.5.18
September
2016

rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
FDR/FIKS
FIKS

Våren 2017
2017

Rådmannen
Rådmannen
ÅS KU/FIKS
FIKS

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 29.08.2017

KU 20.03.17
KU 48/16
Purret
KU 7.3.17
KU 5.9.17
KU 20.03.17

KST 15.05.17
KST 18.1.17
KST 29.3.17
KST 15.05.17
KST 153/16

7..2.17
24.1.17

7.2.17
24.1.17

2

