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Dialog

med

rådmannen

Jan T. Løkken

Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00258-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Dialogen med rådmann Jane Short Aurlien tas til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret vedtok tidligere i år at Jane Short Aurlien blir konstituert rådmann fra
1. juli d.å. Aurlien kommer fra stillingen som kommunalsjef for virksomhetene knyttet
til oppvekst i Ski kommune og har jobbet i kommunen side 2015.
Aurlien er invitert til møtet for å orientere om viktige utfordringer som kommune står
ovenfor og for å drøfte gjensidige forventninger med kontrollutvalget i arbeidet.

Ås, 26.09.2017
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
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 35/17 Melding 2. tertial 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00259-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens melding for 2. tertial til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Vedlegg:
Økonomireglement 2017, 2. Tertialmelding 2017, a) Finansrapport, Budsjettjustering
per 2. tertial 2017
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget har ønsket å behandle kommunens tertialrapporter før
kommunestyret får saken. Formannskapet behandler saken 19. oktober og
kommunestyret behandler meldingen for 2. tertial 2017 i sitt møte den 25. oktober.
Kontrollutvalget behandler tertialmeldingen ut fra et kontrollperspektiv.
Vi minner om Kommunens økonomireglement som har et eget kapittel om
rapportering:
8.1 Tertialmelding/månedsrapportering
«Forskrift om årsbudsjett» § 10 inneholder bestemmelse om at rådmannen gjennom
året skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter,
innbetalinger, utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt årsbudsjett.
For hvert tertial utarbeides en tilstandsrapport som viser avvik sett i forhold til de mål
og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres
særskilt med angivelse av tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne
sted. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten.
For investeringsprosjekter skal fremdrift og økonomiske forhold kommenteres.
Prosjekter som er avsluttet skal fremlegges for kommunestyret i årsberetningen.
Rådmannen utarbeider to tertialmeldinger gjennom året, som fremmes for
formannskap og kommunestyre. Rapportering for tredje tertial inngår i kommunens
årsberetning.
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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Økonomisk statusrapport for både drifts- og investeringsregnskapet skal fremlegges
for formannskap ved behov. Behovet vurderes av det den økonomiske situasjonen
generelt, samt kritiske oppfølgingsområder spesielt. Rådmannen skal rapportere på
eventuelle avvik og korrigerende tiltak.»
Rådmannens melding for 2. tertial 2017 følger vedlagt.
Tertialmeldingen forteller blant annet driftsregnskapet ligger an til å kunne avlegges
med balanse, selv om aktivitetsnivået er høyere enn budsjettert. Det er igangsatt et
arbeid for å justere nivået på tjenester for å begrense merforbruket. Skjerpet
ansettelseskontroll og innkjøpsstopp vil også bli vurdert.
De siste 12 måneder var det et sykefravær på 8,7 prosent, mot 8,9 prosent ved
forrige tertial. Etter januar 2017 har det hver måned vært en positiv
sykefraværsutvikling sammenliknet med tidligere år. Sammenhengen mellom
sykefravær og virksomhetens resultat gir grunnlag for å fokusere enda sterkere på
ledelse. Sekretariatet vil bemerke at i henhold til rådmannens forslag til budsjett og
handlingsplan for 2017 var sykefraværsprosenten i 2015 på 8,3 % og ble lavere i
2016. Målsettingen er et lavere fravær enn 7,5%, jf. handlingsplanen.
Rådmannen vil i møtet redegjøre for hovedpunktene i meldingen og svare på
spørsmål.
Ås, 10.10.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: 1. Økonomireglement for Ski kommune, vedtatt av kommunestyret 29.3.17
2. Rådmannens saksframlegg med 2. tertialmelding 2017
3. Vedlegg A Finansrapport per 2. tertial 2017
4. Rådmannens saksframlegg Budsjettjustering per 2. tertial 2017
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Vedlegg:
A) Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
B) Ski kommunes Reglement for utlånsvirksomhet, startlån
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1 Generelt om økonomireglementet
1.1 Innledning
Økonomireglementet gjelder for Ski kommune og andre juridiske enheter som tilhører Ski
kommune. Reglementet er kommunens overordnede regelverk for behandling av
økonomisaker.
Reglementet er utarbeidet i samsvar med:
 «lov om kommuner og fylkeskommuner» (heretter kalt kommuneloven) av 25.
september 1992, med følgende tilhørende budsjett- og regnskapsforskrifter fastsatt
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15. desember 2000:
 «forskrift om årsbudsjett»
 «forskrift om årsregnskap og årsberetning»
Økonomireglementet regulerer forholdet mellom kommunestyret og rådmannen.
Reglementet trer i kraft fra den dag det er vedtatt i kommunestyret, og er gjeldende til
kommunestyret vedtar et nytt økonomireglement. Reglementet skal forelegges
kommunestyret til behandling minst en gang i hver kommunestyreperiode.
Rådmannen skal utarbeide nødvendige rutiner som sikrer at økonomiforvaltningen utøves i
tråd med dette reglement, gjeldende lov og forskrift, og er gjenstand for betryggende kontroll.

1.2 Formål med reglementet
Formålet med økonomireglementet er å sikre:
 at kommunens økonomiforvaltning drives i samsvar med gjeldende lover og regler,
og i henhold til kommunestyrets vedtak
 en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning
 tilstrekkelig styringsinformasjon samt gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag,
herunder ved å legge til rette for økt målstyring og resultatrapportering
 at kommunens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte
Saker som fremmes for politisk behandling i formannskap eller kommunestyre skal være
forsvarlig utredet med tanke på økonomiske konsekvenser, og må gis budsjettmessig
dekning gjennom vedtak dersom saken har økonomiske konsekvenser.

1.3 Ansvar og fullmakter
All fullmakt som i dette reglementet er delegert til rådmannen av kommunestyret, kan
rådmannen delegere videre.
Alle ledere i Ski kommune skal sørge for at økonomireglementet følges og at medarbeiderne
gjøres kjent med reglementet. Lederne skal påse at virksomhetene drives på en forsvarlig
måte og at fastsatte mål og resultatkrav oppnås. Videre har ledere ansvar for at kommunens
etiske retningslinjer følges. Intern kontroll og styring av virksomhetene skal stå i forhold til
virksomhetenes egenart og risiko for avvik fra måloppnåelse.

__________________________________________________________________________________________
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Når det gjelder den enkelte leders fullmakt til å inngå avtaler som forplikter kommunen
økonomisk vises det til Ski kommunes reglement for innkjøp.

2 Økonomiforvaltningens årshjul
Nedenstående datoer og frister gjelder:
15. februar

Årsregnskapet skal være oversendt revisjonen.

Innen 31. mars

Årsberetningen skal være oversendt kontrollutvalget.

Innen utgangen av juni

Årsregnskapet skal behandles av kommunestyret sammen
med årsberetningen.

Innen utgangen av juni

Rammer for ny budsjett- og handlingsplanperiode skal
behandles av kommunestyret.

Innen utgangen av juni

Første tertialmelding skal behandles av kommunestyret.

Innen 20. oktober

Forslag til budsjett- og handlingsplan skal legges frem for
kommunestyret.

Innen utgangen av oktober

Andre tertialmelding skal behandles av kommunestyret.

Innen utgangen av november

Forslag til budsjett og handlingsplan skal behandles av
formannskapet.

Innen utgangen av desember

Forslag til budsjett og handlingsplan skal behandles av
kommunestyret.

Innen utgangen av februar

Dersom vedtatt statsbudsjett medfører endringer i Ski
kommunes budsjett og handlingsplan:
Endringer i Ski kommunes budsjett og handlingsplan som
følge av vedtatt statsbudsjett behandles av formannskapet
og kommunestyret.

__________________________________________________________________________________________
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3 Budsjett og handlingsplan
3.1 Innhold
Det skal årlig utarbeides budsjett og handlingsplan som skal omfatte hele kommunens
virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og
prioriterte oppgaver i planperioden.
Budsjett og handlingsplan skal dekke kommunelovens § 44 krav til økonomiplan for
4-årsperioden, og kommunelovens § 45 krav til årsbudsjett for første år i planperioden. Det
skal redegjøres for budsjettert aktivitetsnivå og for eventuelle endringer i forventet kvalitet på
tjenestene.
Budsjett og handlingsplan skal inneholde mål for kommunen som skal være beskrevet på en
slik måte at resultatoppnåelsen kan måles. Handlingsplanen skal dessuten angi hvilke
resultater som må oppnås for at målene i Kommuneplanen skal kunne nås, i løpet av en
bestemt periode. Grad av måloppnåelse tallfestes gjennom planlagt nivå på relevante
indikatorer.
Budsjett og handlingsplan skal behandles i kommunens faste utvalg, samt i «Eldrerådet» og
«Rådet for likestilling av funksjonshemmede» før formannskapets behandling.

3.2 Vedtaksnivå
3.2.1 Drift
Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet på netto nivå, som hovedoversikt drift viser, samt at
budsjettet er fordelt med rammer for hver enkelt virksomhet, jf. «forskrift om årsbudsjett» § 6.
Rådmannen har fullmakt til å foreta fordeling av rammene i samsvar med kommunens
kontoplan, jf. «forskrift om årsbudsjett» § 9.

3.2.2 Investering
Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet i henhold til hovedoversikt investering med
underspesifikasjon.

3.3 Detaljbudsjettering i drift og investering
I henhold til «kommuneloven § 46 nr. 5» skal kommunens årsbudsjett være inndelt i en
driftsdel og en investeringsdel.

3.3.1 Driftsbudsjett
Driftsbudsjettet skal omfatte alle forventede løpende inntekter og innbetalinger, samt alle
løpende utgifter og utbetalinger i det år budsjettet gjelder for.
Øremerkede midler som er avsatt på fond i tidligere budsjettperioder som planlegges brukt i
årsbudsjettet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere budsjettperioder,
omfattes også.

__________________________________________________________________________________________
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Budsjettet skal settes opp i balanse. Alle inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger,
samt bruk av avsetninger skal være endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i
senere budsjettperioder.

3.3.2 Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalinger, utgifter
og utbetalinger, samt at bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning
for bruk i senere budsjettperioder. Investeringer vurderes uavhengig av regnskapsperiode.
I henhold til «Kommunal regnskapsstandard nr. 4» defineres utgifter av investeringsmessig
karakter som:
- Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av
vesentlig verdi. Det vil si at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år
og med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100 000.
- Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.
Utgifter som klassifiseres som investeringer regnskapsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres som anleggsmidler i balanseregnskapet.
Investeringsbudsjettet omfatter:
 alle inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i budsjettåret til varig eie
 eventuelle inntekter/innbetalinger fra salg av anleggsmidler, investeringstilskudd,
kompensasjon for merverdiavgift, gaver og evt. andre inntekter/innbetalinger knyttet
til investeringsprosjektene
 øremerkede midler avsatt på fond i tidligere budsjettperioder som planlegges brukt i
årsbudsjettet
 inntekter i driftsbudsjettet planlagt anvendt for investeringer ført opp i årets
investeringsbudsjett
 rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn
ved inntekter/innbetalinger som nevnt over, herunder avsetninger
 bruk av lånemidler
 øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer

3.4 Utredning av økonomiske konsekvenser
Saksfremlegg plikter å redegjøre for økonomiske konsekvenser for inneværende år, samt
helårsvirkning for øvrige år i handlingsplanperioden. Budsjettdekning i inneværende års
budsjett skal oppgis, og eventuelt behov for tilleggsbevilgning skal samtidig fremlegges.

__________________________________________________________________________________________
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4 Delegert fullmakt til omfordeling av rammer
4.1 Formål og innhold
Formålet med delegeringsbestemmelsene er å legge til rette for god økonomistyring i
kommunen. Kommunestyrets bevilgning er spesifisert som en netto ramme for
virksomhetene. Det vises for øvrig til kommunens eget delegasjonsreglement.

4.2 Rådmannens fullmakt til omfordeling av driftsrammer
Jf. punkt 3.2 Vedtaksnivå om rådmannens fullmakt til å omfordele driftsrammene som
kommunestyret har bevilget. Rådmannen har fullmakt til å:
 omfordele mellom virksomhetenes budsjettrammer og mellom overordnede konti
 overføre midler fra drift- til investeringsbudsjettet dersom utredning av tiltak gjør det
riktig å klassifisere utgiften som investering
Omfordelingen skal ikke stride i mot de forutsetninger og prioriteringer som er lagt til grunn
for kommunestyrets budsjettvedtak, samt ikke være av prinsipiell betydning. Omfordelingen
rapporteres fortløpende til kommunestyret med begrunnelse.
Fullmakt i henhold til ovenstående kan som hovedregel ikke benyttes til å pådra kommunen
fremtidige utgifter ut over årsbudsjettets ramme.

4.3 Rådmannens fullmakt til omfordeling av investeringsrammer
Investeringsprosjektene vedtas enkeltvis med en total (evt. flerårlig) budsjettbevilgning
innenfor en gitt periode.
Rådmannen har fullmakt til å:
 forsere/flytte prosjektbevilgninger frem eller ut i tid, i tråd med prosjektets fremdrift og
kapasitet, samt innenfor prosjektets opprinnelige budsjettbevilgning
 omfordele investeringsrammene mellom samme type prosjekter med samme formål
Rådmannens fullmakt til omfordeling skal ikke stride mot de forutsetninger og prioriteringer
som er lagt til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak, samt ikke være av prinsipiell
betydning.

5 Anvisning og attestasjon
Rådmannen har myndighet til å anvise utbetalinger, og denne anvisningsmyndigheten kan
helt eller delvis delegeres til virksomhetene. Ved delegering skal det fremgå om myndighet
kan delegeres videre eller ikke.
Før innkjøp foretas skal det avklares at virksomheten har budsjettmessig dekning for
anskaffelsen. Før anvisning foretas skal det foreligge attestasjon på at arbeid er utført og at
__________________________________________________________________________________________
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vare er mottatt i henhold til avtale. Den som gir utbetalingsordre ved anvisning plikter å påse
at alle betingelser for utbetaling foreligger ved attestasjon. Virksomhetsleder tildeler
attestasjonsmyndighet i egen virksomhet.
Beløp over kr 500 000 skal anvises av rådmannen. Beløp fra kr 200 000 til kr 500 000
anvises av kommunalsjef etter fullmakt fra rådmannen. Utbetalingsordre over kr 200 000 skal
alltid godkjennes av virksomhetsleder.
Forvaltningsloven § 6 om inhabilitet gjelder tilsvarende for utøvelse av attestasjons- og
anvisningsmyndighet. Ordfører anviser dersom rådmannen er inhabil. For tilfeller av
inhabilitet i administrasjonen for øvrig skal myndighet utøves av nærmeste overordnede med
anvisningsmyndighet.

6 Regnskap
6.1 Regnskapsavslutning
Administrasjonen skal avlegge årsregnskapet til kommunens revisor senest 15. februar, og
årsregnskapet er fra det tidspunkt offentlig.
Årsregnskap, revisjonsberetning, årsmelding og innstilling fra kontrollutvalget skal, i henhold
til «forskrift om årsregnskap og årsberetning» § 10, legges frem for formannskap og
kommunestyre, samt være vedtatt senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

6.1.1 Strykningsbestemmelser i drift og investering
Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i «forskrift om
årsregnskap og årsberetning» § 9. Et regnskapsmessig underskudd skal reduseres gjennom
følgende prioriterte rekkefølge:
 Stryke budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets
investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret.
 Stryke avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere
års løpende inntekter eller innbetalinger.
 Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette
har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller
innbetalinger.
Første og andre punkt står uprioritert i forskriften og er fastsatt av kommunen selv. Tredje
punkt skal i henhold til forskriften vernes lengst.
Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i «forskrift om
årsregnskap og årsberetning» § 9. En netto merutgift skal først reduseres ved å:
 redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet
 overføre budsjettert, ikke disponert, bruk av ubundne investeringsfond til dekning av
samlet merforbruk i investeringsregnskapet.
Er investeringsregnskapet fremdeles i ubalanse, skal merutgiften føres opp til dekning på
investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram. En netto merinntekt skal føres opp til
inntekt på investeringsbudsjettet i det året regnskapet legges frem.
__________________________________________________________________________________________
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6.1.2 Øremerkede midler i drift
Rådmannen sørger for at ubrukte bundne driftsmidler ved årets slutt videreføres til bruk året
etter gjennom avsetning til bundne driftsfond. Kommunestyret får i årsmeldingen orientering
om videreførte bundne driftsmidler.

6.1.3 Aktivering
Varige driftsmidler med økonomisk levetid på minimum tre år og som samtidig har en
anskaffelseskostnad på minimum kr 100 000 føres i investeringsregnskapet, og skal årlig
aktiveres i balansen, til anskaffelseskost.

6.1.4 Disponering av et eventuelt mindreforbruk
Kommunestyret vedtar avsetning av et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk til
disposisjonsfond.
Rådmannen gis fullmakt til å avsette hele eller deler av et eventuelt mindreforbruk ved
Boligforvaltningen til disposisjonsfond, utleieboliger, til dekning av løpende vedlikehold av
utleieboligene senere år.

6.2 Avskrivninger
6.2.1 Avskrivning av fordringer
For at fordringsmassen skal være mest mulig reell, skal denne gjennomgås årlig. Fordringer
kan avskrives uten at det er gjennomført tvangsinnfordring for å kunne konstatere om
fordringen er erholdelig. Utgiftsføringen foretas på de enkelte bevilgningssteder.
Avskrivningene føres på memoriakonti frem til endelig avskrivning blir foretatt.
Endelig avskrivning av fordringen gjøres etter at tvangsinnfordring er gjennomført og/eller
fordringen er konstatert å være uerholdelig. Rådmannen har fullmakt til å:
 vedta avskrivninger på enkeltfordringer
 ettergi krav på forsinkelsesrenter og innfordringsutgifter
 inngå avtale om betalingsutsettelse/nedbetaling under forutsetning av at kravet er
formelt sikret
 fastsette minstegrense for innkreving av fordring

6.2.2 Avskrivning av garantier
Lånegjeld som kommunen overtar i forbindelse med garantiansvar og som opprinnelig
debitor ikke lenger betjener overfor kommunen føres som tap senest ett år etter siste
innbetaling. Avskrivningene føres på memoriakonti frem til endelig avskrivning blir foretatt.
Rådmannen foretar endelig avskrivning av overtatt lånegjeld etter at tvangsinnfordring er
forsøkt gjennomført og/eller kravet er konstatert å være uerholdelig.

6.2.3 Avskrivning av varige driftsmidler
Aktiverte varige driftsmidler skal være gjenstand for ordinære avskrivninger, jf. «forskrift om
årsregnskap og årsberetning» § 8, og beregnes med utgangspunkt i anskaffelseskost.
Avskrivninger foretas etter en lineær modell, dvs. med like store beløp i hvert av årene i
avskrivningsperioden, og skal starte senest året etter at anleggsmiddelet er anskaffet eller
tatt i bruk av virksomheten.

__________________________________________________________________________________________
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Følgende avskrivningsperioder legges til grunn for ulike driftsmidler:
IKT-utstyr, kontormaskiner med mer
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler

5 år
10 år

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
pumpestasjoner, forbrenningsanlegg med mer

20 år

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett med mer

40 år

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner,
kulturbygg, brannstasjoner med mer

50 år

Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligarealer som er forutsatt videresolgt aktiveres til
anskaffelses-/opparbeidingskost, uten avskrivninger frem til salgstidspunkt

Kommunen kan legge til grunn en kortere avskrivningsperiode for et enkelt driftsmiddel
dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til driftsmidlet er kortere enn de
fastsatte avskrivningsperiodene.

6.3 Gjeldsordningssaker og forslag om akkorder
6.3.1 Gjeldsordningssaker
Skyldnere som er varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser kan oppnå gjeldsordning
etter «lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner» av 17.7.1992. Søknad om
gjeldsforhandling fremsettes for namsmannen.
Kommunen kan ha krav mot skyldner delt i følgende hovedgrupper:
 Skatter og avgifter som hører under fellesinnkrevingen. Behandlingen av slike krav er
tillagt kemneren i Follo.
 Øvrige krav. Behandling av slike krav tilligger den enkelte virksomhetsleder, som må
vurdere om beløpets størrelse, sakens karakter samt økonomisk eller prinsipiell
betydning tilsier at saken skal behandles av øvrige besluttende organer. Saker som
for Ski kommune medfører tap på over kr 100 000 fremmes for besluttende organer.
Når skyldner har oppfylt betalingsplan i henhold til gjeldsordningen, skal den del av gjelden
som ikke gis dekning ettergis/avskrives.

6.3.2 Akkordforslag
Forslag til frivillig betalingsordning som ikke saksbehandles av namsmannen må godtas av
samtlige kreditorer før den trer i kraft. Forslaget skal bygge på en realistisk vurdering av
skyldnerens betalingsevne, og skal omfatte alle skyldnerens forpliktelser.
Forslag om akkord fremmes gjennom gjeldsordning ved namsmannen. Det kan gis unntak
der en slik prosedyre antas å gi et større tap for kommunen. I slike tilfeller vil også
akkordløsninger utenom gjeldsordningsloven og namsmannen kunne aksepteres.
Det forutsettes at akkordforslaget bygger på de samme prinsipper som gjeldsordningsloven,
det vil si at alle kreditorer er omfattet, og at virksomhetsleder finner det sannsynlig at ingen
kreditorer forfordeles.

__________________________________________________________________________________________
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6.4 Kontantkasser
Der det ansees som nødvendig ut fra operasjonelle behov, kan virksomhetsleder søke om å
få opprette kontantkasse. Kontantkassen skal kun brukes til mindre, tilfeldige utlegg, der det
ikke er mulig eller naturlig å få tilsendt faktura.
Rådmannen kan innvilge rett til bruk av kontantkasse, og kasse opprettes med
beløpsstørrelse fra kr 2 000 til kr 10 000. Det utpekes en ansvarlig person for hver
kontantkasse.
Det vises til egen rutinebeskrivelse for opprettelse, bruk og oppgjør av kontantkasse.

6.5 Kredittkort
Det kan kun opprettes kredittkort i spesielle tilfeller, der det ansees som nødvendig ut fra
operasjonelle behov. Rådmannen innvilger fullmakt til opprettelse og bruk av kredittkort.
Det vises til egen rutinebeskrivelse for opprettelse og bruk av kredittkort.

7 Investeringsprosjekter
Forslag til nye investeringsprosjekter skal som hovedregel innarbeides i kommunens budsjett
eller økonomiplan i forbindelse med tertialmelding, forslag til rammesak eller budsjett og
handlingsplan.
Før et investeringsprosjekt vedtas skal prosjektets økonomiske konsekvenser utredes, og
synliggjøre konsekvenser for både kommunens både drifts- og investeringsutgifter.

7.1 Rapportering og byggeregnskap
Prosjekteier plikter å rapportere i samsvar med vedtatt økonomireglement. Eventuelle behov
for endring i budsjettramme skal fremmes til politisk behandling.
For byggeprosjekter over 30 mill. kroner eksklusive merverdiavgift skal prosjekteier snarest,
og senest innen 12 måneder etter overtagelsesdato, fremlegge egen sluttrapport med
byggeregnskap til orientering i kommunestyret.
For større byggeprosjekter over 100 mill. kroner eksklusive merverdiavgift skal avsluttet
byggeregnskap oversendes kommunens revisor, som utarbeider revisjonsbekreftelse og
oversender regnskapet til kontrollutvalget, før sak fremmes for kommunestyret.
Byggeregnskap skal revideres i samsvar med revisjonsstandard «ISRS 4400 Avtalte
kontrollhandlinger». Det skal herunder gjøres en kontroll av at:
 prosjektet er gjennomført i samsvar med vedtak
 utgifter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjektet
 revisjonsuttalelse skal vedlegges saken for slike byggeprosjekter
__________________________________________________________________________________________
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7.2 Finansiering/Opptak av lån
Det vises til Ski kommunes «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning».

7.3 Startlån
Det vises til Ski kommunes «Reglement for utlånsvirksomhet».

8 Rapportering
8.1 Tertialmelding/månedsrapportering
«Forskrift om årsbudsjett» § 10 inneholder bestemmelse om at rådmannen gjennom året
skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter, innbetalinger,
utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt årsbudsjett.
For hvert tertial utarbeides en tilstandsrapport som viser avvik sett i forhold til de mål og
premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med
angivelse av tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for
resten av året beskrives i rapporten.
For investeringsprosjekter skal fremdrift og økonomiske forhold kommenteres. Prosjekter
som er avsluttet skal fremlegges for kommunestyret i årsberetningen.
Rådmannen utarbeider to tertialmeldinger gjennom året, som fremmes for formannskap og
kommunestyre. Rapportering for tredje tertial inngår i kommunens årsberetning.
Økonomisk statusrapport for både drifts. og investeringsregnskapet skal fremlegges for
formannskap ved behov. Behovet vurderes av det den økonomiske situasjonen generelt,
samt kritiske oppfølgingsområder spesielt. Rådmannen skal rapportere på eventuelle avvik
og korrigerende tiltak.

8.2 Årsberetning
Rådmannen er ansvarlig for at det ved utgangen av hvert år utarbeides en årsberetning for
regnskapsåret, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10.
Årsberetningen skal blant annet bestå av en vurdering av kommunens økonomiske situasjon,
måloppnåelse i året som har gått, kommunens stilling ved årsskiftet og en hovedtallsanalyse.
Vesentlige avvik mellom henholdsvis inntekter og utgifter i forhold til regulert budsjett skal
redegjøres for.
Årsberetningen skal dessuten gi et bredere bilde av kommunens måloppnåelse enn de to
tertialmeldingene, og skal ikke begrenses til å beskrive virksomhetenes ressursbruk.

__________________________________________________________________________________________
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9 Inventar- og utstyrsprotokoll/kassasjon
9.1 Oversikt over inventar og utstyr
Kommunen skal ha en tidsmessig og hensiktsmessig registrering av og kontroll over eiet
inventar og utstyr. Systemet for registrering skal være rasjonelt både når det gjelder
arbeidsinnsats og nytteverdi. Inventar- og utstyrsprotokoll skal til enhver tid gi oversikt over
beholdningen av slikt utstyr.
Det skal foreligge tilsvarende registrering av leiet/leaset inventar og utstyr.
Alt inventar og utstyr med antatt økonomisk levetid på minimum tre år skal registreres.
Naglefast inventar og utstyr, varebeholdninger og forbruksgjenstander er unntatt fra
registrering.
Den enkelte virksomhetsleder har ansvar for at registrering og kontroll av inventar og utstyr
blir gjennomført i samsvar med reglene. Ansvar for fornyelse og vedlikehold av utstyr og
inventar tilligger også den enkelte virksomhetsleder.

9.2 Utlån av instrumenter, hjelpemidler m.m.
Instrumenter og hjelpemidler til utlån skal merkes med «Nummer x» og «Ski kommune».
Lånetid og eventuell betaling for utlån skal oppgis skriftlig til låner. Det skal fremgå hvilken
virksomhet og hvem som har besørget utlånet, samt tilstrekkelige opplysninger for at det lett
kan finnes tilbake til låner dersom tilbakelevering ikke skjer til avtalt tid. Låner skal kvittere for
utlånet. Instrumenter og hjelpemidler til utlån registreres, etterses og vedlikeholdes mellom
hvert utlån.
Registreringen skal gjøres på en slik måte at det gis god oversikt over kommunens totale
instrumenter og hjelpemidler, og hvor disse til enhver tid befinner seg.

9.3 Salg og avhendelse
Den økonomisk mest fordelaktige beslutning for kommunen velges vedrørende salg eller
avhendelse av inventar og utstyr. Dette gjelder enten tilintetgjørelse, internt salg til andre
driftsenheter, salg til ansatte eller eksterne salg. Salg skal fortrinnsvis skje på det åpne
marked, og det bør innhentes minimum tre tilbud for å oppnå best mulig pris.
Rådmannen godkjenner salg eller avhendelse av gjenstander. Rådmannen kan delegere
denne fullmakten videre for gjenstander til en antatt markedsverdi av under 50 000 kroner.
Salget, eller overføringen, skal registreres og dokumenteres.
Det skal føres protokoll over alle salg og avhendelser. Protokollen skal inneholde
navn/beskrivelse av gjenstandene, måten gjenstandene ble avhendet på, pris og navn på
kjøper ved salg.

__________________________________________________________________________________________
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10 Sikring av verdier
Alle i kommunal tjeneste har ansvar, uavhengig av virksomhet, for å informere og
rapportere til ansvarlig leder, eventuelt iverksette tiltak, der hvor kommunale eiendeler,
eiendommer eller anlegg er truet. Det gjelder også forhold der kommunen kan pådra seg
erstatningsansvar.

10.1 Eiendommer
Tinglyste skjøter på kommunale eiendommer skal oppbevares samlet i brannsikkert skap.
Skjøtene skal ligge i numerisk rekkefølge etter eiendommenes gårds- og bruksnummer.
På samme sted og på samme måte skal tinglyste målebrev, rettighetsregulerende avtaler
samt leie- og festekontrakter knyttet til kommunale faste eiendommer oppbevares.
Alle forsikringspoliser knyttet til kommunens eiendommer skal oppbevares samlet hos
virksomhet Eiendom ved forsikringskontakt.
Alle bygninger og anlegg skal sikres med forsvarlig låssystem og eventuelt også alarm
med/uten tilknytning til alarmsentral. Det skal sørges for betryggende oppbevaring og
administrasjon av nøkler, og det skal ikke være utlånt flere nøkler enn nødvendig. Det skal
føres protokoll over utlånte nøkler hvor nøkkelmottaker skal kvittere for mottaket.

10.2 Anlegg og innretninger
Alle kommunale anlegg og innretninger skal sikres på en forsvarlig måte mot skader som
følge av innbrudd, vannskade, grunn-/setningsskader, lynnedslag, brann eller hærverk.

__________________________________________________________________________________________
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Saksbehandler: Ida Scheflo

Arkivsak: 17/4344-1
Arknr.: 210 &14

2. TERTIALMELDING 2017

Forslag til vedtak:
Tertialmelding per 31.08.2017 tas til orientering.

Ingress/hovedbudskap:
Årsprognosene for driften av Ski kommune viser at driftsregnskapet ligger an til å kunne avlegges
med balanse, selv om aktivitetsnivået er høyere enn budsjettert.
Aktivitetsnivået i virksomhetene ligger an til ved årslutt, å bli ca 51,5 mill. kroner høyere enn
budsjettert. Det er særlig økt behov for økte tjenester innenfor barnevern, skoler, personlig
assistanse, hjemmetjenester, sosialhjelp og forsterkede botilbud. Kostnadsutviklingen viser at
kommunen ikke har rom for å iverksette nye tiltak uten samtidig å sikre finansiering eller
omprioriteringer i tjenestetilbudet. Det er igangsatt et arbeid for å justere nivået på tjenester for å
begrense merforbruket. I tillegg vurderer rådmannen skjerpet ansettelseskontroll og
innkjøpsstopp som mulige tiltak. For øvrig vises det til tiltaksbeskrivelser under de enkelte
tjenesteområdene.
Prognosen for overordnede poster knyttet til renter og avdrag, pensjonsforhold og skatteinntekter
viser et forventet mindreforbruk på 27 mill. kroner.
Totalt sett legger aktivitetsnivået press på muligheten for å oppnå driftsoverskudd som kan
overføres investeringsregnskapet. Overføringen til investeringsregnskapet er budsjettert med
28,7 mill. kroner, som betyr at den samlede prognosen for kommunens drift balanserer med
knapp margin.
På investeringssiden er det et forbruk på 47 prosent av årsbudsjettet. Gjennomgang av
kommunens investeringsprosjekter, viser at det er grunnlag for å justere prosjektenes totale
ramme ned med om lag 105,4 mill. kroner i 2017, grunnet forskyvninger frem i tid.
Sykefraværet i kommunen er noe lavere enn på samme tidspunkt som i fjor. Siste 12 måneder
var det et sykefravær på 8,7 prosent, mot 8,9 prosent ved forrige tertial. Etter januar 2017, har
det hver måned vært en positiv sykefraværsutvikling sammenliknet med tidligere år.
Saksopplysninger:
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Tertialmeldingen utarbeides med henvisning til økonomireglementet og redegjør for status i
kommunen per 2. tertial vedrørende:





Økonomi (årsprognoser for drifts- og investeringsbudsjettet)
Brukere (avviksrapportering)
Medarbeidere (sykefravær, medarbeidersamtaler, lærlinger)
Miljø

Tertialmeldingen er rendyrket som rapportering og forslag om budsjettendringer for inneværende
år fremmes i egen sak.
Saken bygger på gjeldende budsjett, slik det foreligger etter budsjettjusteringene som ble vedtatt
i KST 105/17.
Økonomi:
Prognoser fra kommunens virksomheter viser et anslått merforbruk ved årets slutt på 58,8 mill.
kroner. Imidlertid ligger det an til å bli mindreforbruk på overordnede poster på om lag 30 mill.
kroner.
Oppvekst: Prognose for merbehov 2017 er 10,9 mill. kroner
Familiens hus melder om et merforbruk på om lag 9 mill. kroner i 2017. Merforbruket er i
hovedsak knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet, og det erfares at antall saker dessverre er
stigende. Antall meldinger til barnevernet i perioden januar - september 2017 ligger nær 30
prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Tilsvarende har antall undersøkelser økt med over
60 prosent, til et totalt antall på 254. Ved første tertialrapportering ble det lagt til rette for økt fast
bemanning, for å begrense merkostnadene ved innleie av ressurser. Innleie av tjenester til
saksbehandling reduseres i perioden fra september og opphører i november.
Det er fortsatt usikkerhet til finansieringen av enslige mindreårige flyktninger som er endret fra å
være refusjonsbasert til en fast finansiering pr barn, med sats avhengig av alder. Kommunen vil
få frigjort plasser i botiltakene og vil i forlengelsen av dette få "nye" barn/ungdom som utløser
tilskudd. Det er vanskelig å si noe sikkert om når plassene vil bli fylt opp.
Skolene melder om merkostnader på om lag 2,9 mill. kroner. Dette skyldes økonomiske
konsekvenser av elevsammensetningen høsten 2017 og lavere sykelønnsrefusjoner enn
budsjettert. Merutgifter er knyttet til nødvendig opprettelse av ekstra klasse, og oppfølging av
elever som ikke følges av egne budsjettmidler.
De kommunale barnehagene viser til et forventet mindreforbruk på om lag 1 mill. kroner i 2017.
Årsakene er høyere refusjonsinntekter enn hva som er brukt på vikar.
Velferd: Prognose for merbehov 2017 er 26,6 mill. kroner
Sykehjemmene melder om forventet merforbruk for 2017 på 3,4 mill. kroner.
Merforbruket skyldes hovedsakelig innleie av vikarer, kjøp av spesialtilpasset utstyr. Det har vært
nødvendig å sette inn ekstra ressurser for pasienter med stort omsorgsbehov og å leie inn
sykepleiertjenester på natt grunnet sykefravær. Det meldes fortsatt om høyt sykefravær i
perioden.
Vedtak om hjemmetjenester har økt med nær 10 prosent det siste året, og det har vært
nødvendig å øke med to ruter både dag og natt. Tjenesten melder samtidig om en stor økning i
antall brukere som blir utskrevet fra sykehus, direkte til hjem med hjelp fra hjemmesykepleie. De
ekstra rutene driftes hovedsakelig ved innleie av vikarer, noe som gir merkostnader. Stillinger er
utlyst men fortsatt vil det være behov for midlertidig innleie av bemanning ut oktober. Det
udekkete behovet er prognostisert til 3,5 mill.
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Tjenester til personlig assistanse prognostiseres med et merforbruk på 2 mill. kroner på årsbasis.
Årsaken er at antall vedtakstimer har økt med drøyt 30 prosent på noe over ett år. Det er iverksatt
tiltak for å dempe vedtakstimer med 10 prosent, men det vil ta noe tid før tiltaket får økonomisk
effekt.
Samhandlingsenheten rapporterer at kostnader til kjøp av forsterket botilbud er betydelig høyere
enn budsjettert. Det er igangsatt arbeid for å unngå ytterligere økning. I tillegg er det merforbruk
på overliggerdøgn fra A-hus. Merforbruket for 2017 er estimert til 11,7 mill. kroner. Det er innført
stopp i kjøp av nye botilbud.
Det er iverksatt et omfattende arbeid med gjennomgang av utmåling av vedtak. Kontakten med
tjenesteutøvende virksomheter styrkes for at vedtak skal bli så nøyaktig i tilmåling som mulig.
Rådmannen ser behov for vurdere organiseringen, for å sikre en tettere samhandling mellom
vedtak og tjenestested.
Nav melder om at det ligger an til et merforbruk på sosialhjelp, estimert til 6 mill. kroner. Estimatet
baserer seg på den utviklingen som har vært hittil i 2017. Merforbruket på sosialhjelp skyldes
hovedsakelig høye boutgifter. Dette samsvarer med trenden i Follo-regionen og nasjonalt, som
også viser en økning i utbetalt sosialhjelp og antall klienter.
Samfunn: Prognose for merbehov 2017 er 5,6 mill. kroner
En tett gjennomgang av budsjettforutsetningene for selvkostområdet viser at det er god
sammenheng mellom budsjett og prognose på området. Imidlertid gjøres det oppmerksom på at
de selvfinansierende tjenestene innen vann og avløp er svært følsomme for svingninger i
rentemarkedet. Eksempelvis vil en rentejustering på 0,5 prosentpoeng gi et budsjettavvik på ca
fem millioner. I utgangspunktet vil svingninger her gjenspeiles i tilsvarende for kommunens
renteutgifter, men som det ble redegjort for i sak KST 68/16 er det ikke et én-til-én-forhold mellom
kapitalutgiftene på selvkostområdet, og kommunens lånopptak.
Det varsles merforbruk grunnet at mottak Gran ikke iverksettes som forutsatt i BHP 2017-2020.
Det har vært et merforbruk på veiområdet grunnet en mild vinter som krevde mye strøing. Samlet
vurderer rådmannen et merforbruk for kommunalteknikk på 5 mill. kroner.
Kultur og fritid melder at det ved årsslutt må påregnes et merforbruk på minimum 0,6 mill. kroner
knyttet til etablering av 50 prosent stilling for å etablere biblioteket som integreringsarena og
merkostnader knyttet til kantinedrift for ansatte.
Stab og støtte, samt rådmannsnivå: Prognose for merbehov 2017 er 8,4 mill. kroner
Tidligere års vedtatte innsparingskrav på 4,1 mill. kroner budsjettert på rådmannsnivå er fortsatt
gjeldende. Innsparingskravet gjelder økt nærvær 1,6 mill. kroner og generell reduksjon stabs- og
støttefunksjoner 2,5 mill. kroner. For 2017 er det i tillegg vedtatt redusert konsulentbruk med
salderingseffekt i driften på 4 mill. kroner. Siden 1. tertial er merbehovet redusert og det er skaffet
inndekning for 3 mill. kroner fra lønnsmidler i virksomheter med ledige midler.
Det er overforbruk på politikergodtgjøring og møtevirksomhet på 0,3 mill. kroner.
Virksomhetsovergripende poster: Prognose for mindrebehov 2017 er 8,7 mill. kroner
Lønnsoppgjørene:
Prognose for virkninger av lønnsoppgjøret endres ikke utover det som ble meldt i 1. tertial.
Resultatet av sentrale tillegg og deler av lokale forhandlinger er nå kjent. Endelig resultat av alle
forhandlinger foreligger først i oktober/november. Prognose for området ventes å gå i balanse.
Pensjon:
Revidert prognose for justert avsatt pensjonspremie viser at det kan ligge an til et mindreforbruk
på om lag 10 mill. kroner.
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Interkommunale samarbeid
Follo kvalifiseringssenters vedtak i sak 7/17 i representantskapsmøte 28.4.17 «Budsjettøkning
2017 Volumvekst - økt behov for bemanning og lokaler på grunn av økt antall flyktninger»,
medfører en merutgift for Ski kommune på 2,2 mill. kroner. Stipulert antall nye ekstra flyktninger
som er forventet å ha behov for et tilbud ved Follo kvalifiseringssenter for 2017 er om lag 90
personer.
Kemneren i Follo melder om mindreforbruk i 2016 som går til fradrag fra kommunene; Ski
kommunes tilskuddsbeløp for 2017 får et fradrag på 0,9 mill. kroner.

Rente og avdragsutgifter: Prognose for merbehov 2017 er 1,7 mill. kroner
Renteinntektene per 2. tertial ligger an til å gi en mindreinntekt ved årsslutt på om lag 0,8 mill.
kroner, som kan knyttes til en innskuddsrente som ligger noe lavere enn budsjettert rente på
1,25 prosent.
Ordinære renteutgifter, inklusive startlån, forventes å ha et merbehov ved årsslutt på om lag 0,9
mill. kroner. Gjennomsnittlig vektet rente for lånene ligger på 1,72 prosent, som er noe høyere
enn budsjettert rente på 1,60 prosent. Det høyere rentenivået må ses i sammenheng
finansreglementet krav om varighet på kommunens fastrentelån.
Kommunens rentebetingelser påvirkes av Norges banks styringsrente, som har gjennomslag i
pengemarkedet og betydning for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Norges Bank besluttet
sommeren 2017 å videreføre styringsrenten på 0,50 prosent. Norges Bank sine siste vurderinger
tilsier at styringsrenten forventes å holde seg uendret i nærmeste fremtid. Rådmannens
vurderinger bygger på dagens kjente renteforhold, og legger ikke inn forventning om oppgang i
styringsrenten.
Avdragsutgiftene ble justert ned ved 1. tertial 2017, og kan forventes å gå i balanse ved årsslutt.
Skatt og rammeinntekter: Prognose for merinntekt 2017 er 20 mil. kroner
Skatt- og rammeinntekter vurderes samlet på grunn av omfordelingsmekanismene i
kommunesektorens inntektssystem. Prognosen for skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra
forutsetningene i Revidert nasjonalbudsjett 2017, fremlagt 11. mai og tilhørende prognosemodell.
Skatteinngangen ved utgangen av august var 6,64 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.
På årsbasis er det budsjettert med en økning på 1,86 prosent fra endelig skatteinngang i
regnskap 2016. Den samlede inngangen for kommunene tilknyttet Kemneren i Follo viser en
økning på 5,56 prosent fra tilsvarende tidspunkt i fjor.
Prognoser fra kemneren viser at Ski ligger an til å få et høyere overskudd på marginoppgjøret
enn tidligere antatt. Dette ligger ikke inne i tidligere prognoser. Kemneren anslår forventede
skatteinntekter i Ski til å bli i størrelsesorden 950-960 mill. kroner i 2017. Den faktiske veksten per
august ligger i sjiktet mellom disse beløpene.
I oktober vil det komme ny, utfyllende analyse fra kemneren. Rådmannen vurderer at det er
grunnlag for å øke anslaget for inntekter fra skatt- og rammeoverføringer med til sammen 20 mill.
kroner.
Investeringsbudsjettet
På investeringssiden viser regnskapet et forbruk på 47 prosent av årsbudsjettet. Fokus på jevnlig
revidering av investeringsbudsjettet gir bedre grunnlag for å estimere utviklingen i renter og
avdrag.
På bakgrunn av en gjennomgang med virksomhetene, kan netto budsjettramme for investeringer
i 2017 reduseres med 105,4 mill. kroner. Hovedårsaken til endringsbehovet er knyttet til flytting
av budsjettmidler ut i tid.
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Selve justeringsvedtaket fremmes i egen sak med budsjettjusteringer.
Kjøp av konsulenttjenester
Det er kjøpt tjenester, som regnskapsmessig defineres som konsulenter, for 49 mill kroner pr
andre tertial. Dette omfatter alt fra kjøp av spesialistkompetanse, til kjøp av vikartjenester fra
bemanningsbyrå. Beløpet ligger 13 mill. kroner høyere enn tilsvarende periode i 2016. De
underliggende tallene viser en økning i kjøp av slike tjenester i driften på ca 15 mill. kroner, og
nær hele økningen skjer innen velferd og barneverntjenesten. Rådmannen vurderer at behovet
for kortsiktig innleie på området har sammenheng med at budsjettet er satt opp med svært
stramme rammer, uten reservekapasitet til å håndtere raske skift i behovet. For øvrig vises det til
vurderingene av respektive tjenesteområder.
Eiendomssalg
Som rapportert i 1. tertial solgte Ski kommune i april 2017 eiendommen gnr. 107 bnr. 867
«Vevelstadsaga» på Langhus for 141 mill. kroner. Kontrakt med kjøper ble inngått 19. april 2017.
Det har ikke blitt solgt eller kjøpt eiendom i 2. tertial.
Startlån
Det er per 2. tertial utbetalt om lag 59,2 mill. kroner. Dette er en økning på 16 millioner
sammenliknet med 2016. Finanstilsynet kom med ny boliglånsforskrift som trådte i kraft 1.1.2017
noe som har ført til ytterligere innstramninger hos private banker. Startlånene som utbetales er
nå i all hovedsak fullfinansieringer fra kommunen. Husbanken har bevilget 70 mill. kroner til
videre utlån, i tillegg kommer ubrukte midler fra tidligere år. I år har denne bevilgningen ikke vært
tilstrekkelig, og Ski kommune har på grunn av svært stor pågang søkt om ytterligere midler fra
Husbanken og fremmet sak om dette til kommunestyret.
Antall søknader øker fortsatt. Dette antas å ha sammenheng med innføringen av e-søknader i
mai 2016, i tillegg til innstrammingen i bankenes utlånspraksis og boligmarkedet i Ski kommune
med stigende boligpriser. Totalt er det mottatt 189 søknader hittil i år. Dette er en økning fra 140
på samme tidspunkt i fjor.
Det er per 2. tertial ingen ekstraordinære innfrielser.
Brukere - dialogprosess
Ordfører avholdt møte med brukerrådslederne i kommunens virksomheter den 26. januar. Fra de
virksomheter som ikke har brukerråd, møtte virksomhetslederne.
I tråd med kommunestyrets vedtak av 7. desember 2016, ble det gjort enkelte endringer i
gjennomføringen av dialogprosessen i 2017. Politisk sekretariat har hatt ansvar for å invitere
politikerne til det enkelte dialogmøte og følge opp meldte forfall. Dialogmøtene er gjennomført i
løpet av tre uker i mars og april. Representanter for brukerne, virksomhetsleder, representant for
de ansatte og politikere fra kommunestyret og hovedutvalgene har deltatt i dialogmøtene. Det er
gjennomført tre felles dialogmøter for virksomheter uten brukerråd for områdene tekniske
tjenester, stab/støtte og oppvekst.
31 av kommunens 32 virksomheter har avholdt dialogmøter. Én virksomhet har utsatt møtet til
senere på året. Det deltok politikere i samtlige dialogmøter. I 9 av møtene møtte 2 politikere. I de
øvrige dialogmøtene møtte det fra 3 til 5 politikere.
Resultatet av årets dialogmøter på kommunens virksomheter ble forelagt Formannskapet som
egen sak i juni. Formannskapet vedtok å ta innspillene fra dialogmøtene i 2017 til etterretning.
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Avviksrapportering
Antall uønskede hendelser rapporteres fra Kvalitetslosen, kommunens elektroniske
kvalitetssystem. Avvikene behandles i den enkelte virksomhet, og en samlet oversikt for hele
kommunen blir drøftet i Kvalitetsutvalget.
Prosedyre for avvikshåndtering hjelper til med å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav
fastsatt i lov, forskrift eller annet styrende dokument. Virksomhetene er ansvarlige for å følge opp
sine avvik, slik at rapporterte hendelser/avvik fører til refleksjon, og at de bidrar til læring og
forbedring av tjenestene.
For 2. tertial 2017 ble det totalt meldt inn 589 hendelser, og disse fordeler seg på følgende
hovedkategorier:
 HMS/ansatt
178 avvik
 Organisasjon/internt
84 avvik
 Tjeneste/bruker
409 avvik
Avvikene registreres i hovedkategoriene og i flere underkategorier. Det vil derfor alltid være en
differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at samme hendelse
kan registreres i flere hovedkategorier og underkategorier.

HMS; 178 avvik:
 Flest registreringer på kategorien Vold og trusler (85), herunder underkategori Verbal
trakassering (39)
 Nest flest registreringer på kategorien Ulykke, skade (49), herunder underkategori
Lugging/slag/spark (36)
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Organisasjon/internt; 84 avvik:
 Flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (34), herunder underkategori
Ressurs (11)
 Nest flest registreringer på kategorien Samhandling/samarbeid (17), herunder
underkategoriene Oppfølging/utførelse (6) og Prosedyre/beskrivelse (6)

Tjeneste/bruker; 409 avvik:
 Flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (181), herunder underkategori
Legemiddelhåndtering (74)
 Nest flest registreringer på kategorien Samhandling/samarbeid (53), herunder
underkategori Oppfølging/utførelse (22), og på kategorien Informasjon/kommunikasjon
(53), herunder underkategori Oppfølging/utførelse (21)
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Medarbeidere
I år har virksomhetene fått bestemme når de ønsker å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen.
En slik gjennomføring er noe tyngre å administrere, men gevinsten er at oppfølgingsarbeidet nå
kan bli gjort på en tid av året der virksomhetene har kapasitet til å gjøre det på en optimal måte.
Så langt har 19 av 32 virksomheter gjennomført medarbeiderundersøkelsen og startet
oppfølgingsarbeidet. Mange virksomheter har et ekstra tidspress i vår/sommermånedene.
HR tilbyr alle virksomheter og avdelingsledere prosessbistand i oppfølgingsarbeidet, men det er
opp til den enkelte virksomhet å benytte tilbudet fra HR.
Sykefravær
Siste 12 måneder har vi et sykefravær på 8,7 prosent, mot 8,9 prosent ved forrige tertial. Etter
januar 2017 har det hver måned vært en positiv sykefraværsutvikling sammenliknet med tidligere
år.

Figur Sykefraværsutvikling 2014 - juli 2017, i prosent.
Ut i fra resultatene på medarbeiderundersøkelsen og sykefraværet i 2016 er det en korrelasjon
på 0,3 mellom andel ansatte som har lavt sykefravær og virksomhetens resultat på
medarbeiderundersøkelsen. Dette motiverer til å fokusere enda sterkere på ledelse. De seks
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områdene som medarbeiderundersøkelsen består av er grunnlaget for lederutviklingsprogrammet
som gjennomføres for alle virksomhetsledere og avdelingsledere i 2017.
Lærlinger
Per 2. tertial har 15 nye lærlinger og 2 lærekandidater takket ja til læreplass, 18 har avholdt
fagprøve. Kommunen har hatt mange gode søkere i år. Kommunen har inne søknad om å bli
godkjent lærebedrift i mediegrafikerfaget, og har etter avtale startet med lærling på
Rådhusteateret.
Dette betyr at kommunen får lærlinger og lærekandidater i følgende fag:
- Helsearbeiderfaget
- Barne- og ungdomsarbeiderfag
- IKT- servicefag
- Institusjonskokkfaget
- Anleggsgartnerfaget
- Idrettsanleggsfaget
- Mediegrafikerfaget
Mangfold og likestilling
Ski kommune legger vekt på at organisasjonen skal være i stand til å håndtere og ta i bruk
mangfold på en inkluderende og ressursorientert måte. Det er Ski kommunes ansvar som
arbeidsgiver å arbeide aktivt og målrettet for likestilling mellom kjønnene og også arbeide for å
hindre diskriminering.
Mangfoldsperspektivet er inkorporert i flere sentrale styringsdokumenter, blant annet i
kommunens personalpolitikk og lønnspolitikk. En egen arbeidsgruppe jobber med tiltak for å
redusere antall deltidsstillinger i kommunen. Kommunen er en IA-bedrift og har forpliktet seg til å
øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Ski kommune tilbyr også
tilrettelegging for ansatte i alle livsfaser så langt det lar seg gjøre og har et spesielt fokus på
tilrettelegging for gravide ansatte.
Fokuset på mangfold og likestilling er spesielt viktig i rekrutteringsprosesser. Ski kommune har en
avtale med IMDI om at minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn skal innkalles til
intervju. Ski kommune benytter en mangfolderklæring i alle utlysningstekster. I malen for tilsetting
må rekrutteringsansvarlig krysse av for at mangfold- og likestillingshensyn er ivaretatt i
rekrutteringsprosessen. Prosedyre og handlingsplan for mangfold og likestilling skal revideres
høsten 2017 og man vil da evaluere tiltakene som er iverksatt.
Miljø
I kommunens Klima- og energiplan fremgår det at minst 70 prosent av kommunale virksomheter
skal miljøsertifiseres innen 2017 og minst 90 prosent innen 2019. Andelen miljøfyrtårnsertifiserte
virksomheter per utgangen av 2016 var 34 prosent. I tillegg var tre kommunale barnehager
sertifisert som Grønt Flagg. I 2017 har arbeidet med å sertifisere Ski kommune ifølge
miljøfyrtårns hovedkontormodell begynt. Det er en modell for sertifisering som er tilpasset større
organisasjoner som f.eks. kommuner. For Ski kommune er rådhuset hovedkontor og det ble
sertifisert i juni 2017. For å nå målet om 70 % sertifiseringsgrad kreves at alle skoler og
barnehager sertifiseres innen januar 2018.
Miljøarbeidet i kommunen har fokusert på arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold,
bekjempelse av fremmede arter, el-bysykkelordning og oppfølging av tildelte Klimasatsmidler.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget til vedtak i saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
For øvrig vises det til sakens vurdering som viser at kostnadsnivået i tjenestene ligger an til å
overgå de tildelte budsjettrammene. Samtidig viser gjennomgangen av de
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virksomhetsovergripende postene merinntekter. Med reduksjon i overføringen av driftsoverskudd
til investering, ligger driften an til å balansere med knapp margin.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling.
Konklusjon:
På driftssiden viser årsprognosen for virksomhetenes driftsaktiviteter, inkludert ufordelte
innsparingskrav, merforbruk på 51,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Anslag for skatteinntekter og
pensjonsutgifter gir mulighet for inndekning på 27 mill. kroner. I tillegg ligger det an til at
overføringen av driftsoverskudd til investering ikke kan realiseres som budsjettert med 28,7 mill.
kroner.
Det er igangsatt et arbeid for å justere nivået på tjenester for å begrense merforbruket.
I tillegg vurderer rådmannen skjerpet ansettelseskontroll og innkjøpsstopp som mulige tiltak.
Ski, 25.09.2017
Jane Short Aurlien
konst rådmann
Marit Rød Kronborg
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
a) Finansrapport per 1. tertial 2017
Vedlegg som ligger i saksmappen:
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Vedlegg A
Rapportering per 2. tertial (31.8.2017)
i henhold til Ski kommunes
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende
avkastning, samt stabile og lave netto finansierings- og gjeldskostnader for kommunens
aktiviteter innenfor definerte risikorammer.
Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en netto
utgiftsendring på 9,1 mill. kroner i løpet av første år. Rådmannen bemerker samtidig at ved et
skift i rentene vil også innbyggerbetalingen for startlån, og kommunale tjenester innen vann,
avløp og renovasjon, endres med ca 8 mill. kroner (1/3 av gjeldsporteføljen ekskl. starlån),
og derved dempe effekten en rentesvingning vil ha på kommunens driftsbalanse.

Likviditet
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Likviditet hittil i år;
Saldo hovedbankforbindelse
Saldo andre bankforbindelser
Avkastning kortsiktig likviditet;
Avkastning hovedbankforbindelse
Avkastning annen bankforbindelse
Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd.
Avkastning benchmark, ST1X
Stresstest;
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Periode -2

Periode -1 Denne periode

472,1 mill.kr.
-

408,7 mill.kr.
-

267,2 mill.kr.
-

1,36 %
1,11 %
0,54 %

1,26 %
1,01 %
0,52 %

1,10 %
0,85 %
0,42 %

mill.kr.
- mill.kr.

mill.kr.
- mill.kr.

2,9 mill.kr.
- 2,9 mill.kr.

All likviditet er i 2017 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen
DNB, i tråd med Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens
innskudd kan ikke utgjøre mer enn to prosent av bankens forvaltningskapital. Under dagens
leverandør tilsvarer dette innskudd på over 50 mrd. kroner.
Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger
de viktigste referanserentene i pengemarkedet.
Rådmannen vurderer at dagens plassering av likviditet gir tilfredsstillende avkastning og
konstaterer at kommunens oppnådde rente følger de viktigste referanserentene, med et fast
påslag. Avkastningen på likviditet vil derfor følge markedsutviklingen til enhver tid.
Konklusjon
Plassering av likviditet har skjedd hos institusjon som oppfyller reglementets krav, og
forvaltningen av driftslikviditet er i henhold til/innenfor risikorammene i reglementet.
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Vedlegg A
Gjeld
Ski kommune hadde per 31.8.2017 en samlet lånegjeld på over 2,926 mill. kroner. For å
dempe renteugiftene har rådmannen i august 2017 betalt inn ubrukte lånemidler på 161,7
mill. kroner på gjeld med flytende lån.
Alle kommunens lån er i norske kroner. Kommunens fondsreserver gir en god
likviditetsmessig situasjon, og det er ikke behov for å benytte seg av kassekreditt.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Sammensetning av lån;
Kommunalbanken
Husbanken
Største enkeltlån i porteføljen
Lån med forfall innen 12 måneder
Rentebetingelser;
Lån med fastrente
Lån med flytende rente
Andel fast rente
Andel flytende rente
Andre parametre;
Lengde på lengste renteløpetid
Vektet rentebindingstid (durasjon)
Vektet restløpetid (durasjon)
Vektet gjennomsnittsrente
Referanserente, Swap 2Y
Stresstest;
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Krav

Periode -2

Periode -1

Denne periode

Maks 30 %
Maks 30 %

-2 543,4 mill.kr.
-478,1 mill.kr.
23,60 %
0%

-2 543,4 mill.kr.
-473,5 mill.kr.
23,60 %
0%

-2 485,1 mill. kr.
-441,2 mill. kr.
24,30 %
0%

33<>66 %
33<>66 %

-1 521,3 mill.kr.
-1 500,2 mill.kr.
50,30 %
49,70 %

-1 732,3 mill.kr.
-1 284,5 mill.kr.
57,40 %
42,60 %

-1 726,4 mill.kr.
-1 199,9 mill.kr.
59,00 %
41,00 %

23,5 mnd.

63,5 mnd.

63,1 mnd.

0,8 år
9,0 år
1,69 %
1,28 %

1,1 år
8,6 år
1,72 %
1,20 %

0,9 år
7,9 år
1,72 %
1,07 %

-

-

12,0 mill.kr.
-12,0 mill.kr.

Maks 120
mnd.
1<>4 år

Låneopptak gjennomføres normalt ved slutten av året, med forespørsel til to eller flere
långivere. Erfaring fra de siste årene er at kun èn långiver gir tilbud på lån som er innenfor
rammen av kommunens reglement. Aktører i markedet anbefaler kommunen å holde en mer
aktiv gjeldsforvaltning som utnytter sertifikatmarkedet (lån med forfall innen 12 måneder).
Låneopptakene vurderes opp mot likviditetsbehovet, vedtatt investeringsbudsjett,
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Behovet for
låneopptak er hovedsakelig knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet.
Det er ikke tatt opp nye lån i siste rapporteringsperiode.
Gjennomsnittlig vektet rentebindingstid skal i henhold til kommunens Reglement for finansog gjeldsforvaltning ligge mellom ett og fire år. Forlenget rentebinding vil bidra til å dempe
utgiftsøkningen ved en eventuell rentestigning. Per 2. tertial ligger kommunen rett i underkant
av kravet. For å innfri finansreglementets krav er det inngått ny fastrenteavtale, som gjør at
vektet rentebindingstid skrivende stund ligger på 2,0 år.
Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på rentemøte 22. juni 2017, og mener
at den vil holde seg der også i nærmeste fremtid. Styringsrenten ble satt ned fra 0,75 prosent
til 0,50 prosent 18. mars 2016.

35/17 Melding 2. tertial - 17/00259-1 Melding 2. tertial 2017 : a) Finansrapport

Vedlegg A
Konklusjon:
Sammensetningen av kommunens låneportefølje, bortsett fra gjennomsnittlig vektet
rentebindingstid, oppfyller reglementets krav pr 31.8.2017, og gir en tilfredsstillende posisjon
med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og finansieringsbehov. I skrivende stund
tidlig september er avviket på gjennomsnittlig vektet rentebindingstid lukket ved å forlenge
fastrenteavtale. Gjennomsnittlig vektet rentebindsingstid er etter dette på 2,0 år.
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Saksframlegg

Saksbehandler: Ida Scheflo

Arkivsak: 17/4533-1
Arknr.: 150

BUDSJETTJUSTERING PER 2. TERTIAL 2017

Forslag til vedtak:
Budsjettjustering per 2. tertial 2017 vedtas som følger:
1. Driftsbudsjettet for 2017 justeres i tråd med saksfremstillingens vurdering og konklusjon.
2. Det foretas budsjettjusteringer for investeringsprosjektene i tråd med saksfremstillingens
vurdering og konklusjon. Bruk av lån som finansieringskilde, samt opptak av lån justeres
tilsvarende.

Ingress/hovedbudskap:
På bakgrunn av 2. tertialmelding 2017 anbefaler rådmannen at det foretas budsjettendringer i
2017. Justeringene har til hensikt å vedta finansiering av tiltak som er vedtatt av kommunestyret
uten finansiering. Økningen på 0,8 mill. kroner foreslås finansiert fra disposisjonsfond.
Gjennomgang av investeringsprosjektene gjør at rådmannen foreslår en reduksjon på 105,4 mill.
kroner fra tidligere vedtak. Hovedårsaken til endringsbehovet er knyttet til flytting av
budsjettmidler ut i tid.
Saksopplysninger:
Det vises til 2. tertialmelding 2017.
Vurdering:
Følgende poster/tiltak foreslås fulgt opp med budsjettvedtak:
1. Drift:
Kommunestyrevedtak som mangler finansiering:
1.1.

Bekjempelse av brunsnegl
I KST 62/17 Bekjempelsesplan for fremmede arter, ble det fattet vedtak om at det tilføres
200 000 kroner i henhold til bekjempelsesplanen til arbeid med særlig fokus på strategisk
og effektiv bekjempelse av brunsnegl med oppstart i 2017. Finansieringskilde ble ikke
vedtatt.
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Det ble også fattet vedtak om avsetning av 250 000,- til Dugnadsfondet i 2017 øremerket
til at borettslag, sameier, velforeninger, huseierlag, nabogrupper o.l. kan søke om støtte
fra Dugnadsfondet til opprydning av ulovlige hageavfallsdeponier og innkjøp av redskap
for mekanisk bekjempelse (plukkeredskaper og feller) av brunsnegl uten konkret
finansiering.
1.2.

Alternativ til vold i Follo
I KST 81/17 Etablering av Alternativ til vold i Follo, pkt. 3 ble det fattet vedtak om at
det bevilges 350 000 kroner til halvårsdrift og etableringskostnader i 2017.
Finansieringskilde ble ikke vedtatt.

2. Investeringer
På bakgrunn av nedenstående gjennomgang, foreslås netto budsjettramme for investeringer i
2017 redusert med 105,4 mill. kroner til 517,4 mill. kroner.
Følgende investeringsprosjekter er vurdert særskilt (alle tall er eksklusive merverdiavgift):

Behov for tilførsel av budsjettmidler i 2017, sum 32,3 mill. kroner:
Dette er behov som ikke er tidligere vedtatt, og som isolert sett øker total prosjektbevilgning for
2017.
2.1.

75003 Solborg 1956-bygget: 5 mill. kroner.
Det er behov for et nytt heishus, samt oppgradering av underetasjen. Dette var ikke med i
det opprinnelige prosjektet. Prosjektet foreslås tilført midler og ny total budsjettramme blir
på 30 mill. kroner. Budsjett 2017 blir om lag 7,7 mill. kroner.

2.2.

75011 Hebekk skole, rehab.: 5 mill. kroner.
Det er behov for utomhusarbeider ved gymsal (13 mill. kroner) og regulering (6 mill.
kroner) av tilleggsareal. Herav legges 5 mill. kroner i 2017 og 14 mill. kroner i 2018.
Prosjektet foreslås tilført midler og ny total budsjettramme blir på 167,85 mill. kroner.
Budsjett 2017 blir om lag 96,2 mill. kroner.

2.3.

75081 Dagbo takomtekking og rehabilitering: 4,8 mill. kroner.
Herav 2,8 mill. kroner til oppgradering av bad og garderober, som er igangsatt på
bestilling samt 2 mill. kroner til sprinkelanlegg i hele 1. etg. Per i dag så tilfredsstilles ikke
kravene iht. Brannteknisk forskrift for særskilt brannobjekt. Prosjektet foreslås tilført midler
og ny total budsjettramme blir på 17,3 mill. kroner. Budsjett 2017 blir om lag 15,8 mill.
kroner.

2.4.

75115 Nye lydanlegg: 0,2 mill. kroner.
Det er behov for et lydanlegg på Langhus som må være større enn i Ski. Prosjektet
foreslås tilført midler og ny total budsjettramme blir på 0,45 mill. kroner. Budsjett 2017 blir
0,45 mill. kroner.

2.5.

75131 VA prosjekter utenfor tiltaksplan VA: 12 mill. kroner.
Det er etter rullering av tiltaksplan behov for en økning på 12 mill. kroner i 2017 og 13 mill.
kroner i 2018. Prosjektet løper videre etter 2018, men en mer langsiktig plan er under
utarbeidelse. I første omgang er kun de mest nødvendige prosjektene medtatt. Prosjektet
foreslås tilført midler og ny total budsjettramme blir på 55,5 mill. kroner. Budsjett 2017 blir
13,75 mill. kroner.
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2.6.

75146 Ski barne- og ungdomsskole, gymsal/svømmehall: 3 mill. kroner.
Det er behov for et en tilleggsbevilgning til regulering som ikke var med i det opprinnelige
prosjektet. Prosjektet foreslås tilført midler og ny total budsjettramme blir på 6 mill. kroner.
Budsjett 2017 blir 6 mill. kroner.

2.7.

76221 Tiltaksplan VA: 2,3 mill. kroner.
Det er behov for en tilleggsbevilgning på til sammen 21,3 mill. kroner etter rullering av
tiltaksplan, fordelt på flere år. Økningene skyldes nytt overslag over kostnader på prosjekt
Ski-Haugbro. Prosjektet er løpende. Budsjett 2017 økes med 2,3 mill. kroner og blir om
lag 75,8 mill. kroner.

Omdisponering av tidligere vedtatte budsjettmidler, mellom prosjekter: sum 0,35 mill.
kroner:
Dette er behov som er tidligere vedtatt, og som ikke endrer total prosjektbevilgning for 2017.
2.8.

75027 Kommunale bygg, adgangskontroll: 0,35 mill. kroner.
Det foreslås å slå sammen prosjektene 75027 Kommunale bygg adgangskontroll og
75159 Skolebygg sikkerhetslåser til ett prosjekt.
750027 videreføres, og ny total budsjettramme blir på 7,3 mill. kroner. Budsjett 2017 blir
om lag 0,75 mill. kroner.

2.9.

75159 Skolebygg sikkerhetslåser: -0,35 mill. kroner.
Det foreslås å slå sammen prosjektene 75027 Kommunale bygg adgangskontroll og
75159 Skolebygg sikkerhetslåser til ett prosjekt.
750027 videreføres og 75159 avsluttes.

Behov for å opprette nytt prosjekt med tilførsel av budsjettmidler i 2017, sum 1 mill. kroner:
Dette er behov som ikke er tidligere vedtatt, og som isolert sett øker total prosjektbevilgning for
2017.
2.10. NY Omlegging til bio-energi: 1 mill. kroner (nytt prosjekt)
Det anbefales å opprette et nytt investeringsprosjekt med total prosjektbevilgning på 1
mill. kroner, til ombygging av fyringsanlegg til bruk av miljøvennlig fyringsolje ved
kommunale bygg. Prosjektet foreslås tilført midler og total budsjettramme blir på 1 mill.
kroner. Budsjett 2017 blir 1 mill. kroner.

Forskyvning av budsjettmidler ut i tid fra 2017: sum 134,1 mill. kroner:
Dette er tidligere vedtatte budsjettmidler som isolert sett reduserer total prosjektbevilgning for
2017, men øker prosjektbevilgningen for senere år.
2.11. 75014 Veilys, ombygging til måling: 3,3 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 3,3 mill. kroner fra 2017, herav 1 mill. kroner til 2018 og 2,3 mill.
kroner til 2019 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet opprettholder total budsjettramme på 8
mill. kroner. Budsjett 2017 blir om lag 2,1 mill. kroner.
2.12. 75097 Waldemarhøy/Ustvedthuset, rehabilitering: 4,5 mill. kroner.
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Det anbefales å flytte 4,5 mill. kroner fra 2017 til 2018 i påvente av godkjenning fra
leverandør. Prosjektet opprettholder total budsjettramme på 4,5 mill. kroner. Budsjett 2017
blir 0 kroner.
2.13. 75101 Hebekk skole, 98-bygg: 7 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 7 mill. kroner fra 2017 til 2018 i påvente av ferdigstillelse av
eksisterende bygg, flytting av personal skjer i 2018. Prosjektet opprettholder total
budsjettramme på 13,9 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 0,9 mill. kroner.
2.14. 75121 Bøleråsen skole, overvann: 2,3 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 2,3 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 2,5 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 0,2 mill. kroner.
2.15. 75124 Møllerenga, renovering: 4,5 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 4,5 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 9 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 4,5 mill. kroner.
2.16. 75133 Botilbud for rusavhengige: 1 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 1 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 30 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 1,5 mill. kroner.
2.17. 75138 Finstad skole, kapasitetsutvidelse: 7 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 7 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 160 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 3 mill. kroner.
2.18. 75140 Institusjon for psykiske lidelser: 1 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 1 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 30 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 1 mill. kroner.
2.19. 75141 LBS, ombygging omsorgsboliger: 1 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 1 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 15 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 1 mill. kroner.
2.20. 75148 Langhus, ny svømmehall/flerbrukshall: 80 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 80 mill. kroner fra 2017 til 2018 i påvente av ferdigstillelse av selve
skolebygget. Prosjektet opprettholder total budsjettramme på 337,5 mill. kroner. Budsjett
2017 blir 7 mill. kroner.
2.21. 75153 Hebekk skole, inventar og utstyr: 2,8 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 2,8 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 8,85 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 0,45 mill. kroner.
2.22. 75158 Waldemarhøyparken, trimapparat: 0,3 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 0,3 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 0,3 mill. kroner. Budsjett 2017 blir 0 kroner.
2.23. 76300 Tiltak iht. Tiltaksplan vei: 12 mill. kroner.
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Det anbefales å flytte 12 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet er
løpende. Budsjett 2017 blir 10,3 mill. kroner.
2.24. 76508 Biler, maskiner, utstyr VIP: 5 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 5 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. svikt i inntektsgrunnlaget. Det er
prisdumping for rene masser og det må søkes fylket om å få ta imot forurensede masser,
det tar ca et år. Innkjøpet utsettes til saken er ferdigbehandlet hos fylket samt drøftet med
KST. Prosjektet er løpende. Budsjett 2017 blir 1,2 mill. kroner.
2.25. 77009 Bhg./skoler, oppgradering ute: 1,5 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 1,5 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
er løpende. Budsjett 2017 blir om lag 3 mill. kroner.
2.26. 75101 Kråkstad kirkegård, utvidelse: 0,9 mill. kroner.
Det anbefales å flytte 0,3 mill. kroner fra 2017 til 2018 pga. forsinket fremdrift. Prosjektet
opprettholder total budsjettramme på 8,24 mill. kroner. Budsjett 2017 blir om lag 0,25 mill.
kroner.
Det er i tillegg til ovenstående flere investeringer som er avsluttet i 2017, med en ramme på til
sammen 4,6 mill. kroner.
Økonomiske konsekvenser:
Det vises til omtale av økonomi under sakens vurdering og konklusjon.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling.

Konklusjon:
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort om kommunens økonomiske situasjon foreslår
rådmannen at det gjennomføres budsjettjusteringer som vist nedenfor.

Endringer i driftsbudsjettet 2017
KST 62/17 Bekjempelsesplan for fremmede arter - strategisk og
effektiv bekjemelse av brunsnegl
KST 62/17 Bekjempelsesplan for fremmede arter - avsetning til
Dugnadsfondet
KST 81/17 Etablering av Alternativ til vold i Follo - halvårsdrift
Sum - vedtak som mangler finansiering
Finansiering fra disposisjonsfond

Beløp i kr.

200 000
250 000
350 000
800 000
- 800 000

Endringer i investeringsbudsjettet 2017, jfr. også omtale av de enkelte prosjekt under
sakens vurdering:
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Eksisterende vedtak per 31.8.2017
517 306
Opprinnelig vedtatt budsjett for 2017 iht. BHP 2017-2020
Sak om Revisjon av investeringsbudsjett 2017

756

Manglende budsjett iht. vedtak for prosjekt 75061

830

Sak om Budsjettregulering ved 1. tertial 2017

167

Egne saker i Kommunestyret hiå 2017, med finansiering

505

Sum eksisterende vedtak per 31.8.2017

763

-26 647 495
1 467
4 108
126 627
622 862

Nye vedtak iht. saksfremstilling
32 650
Tilleggsbevilgninger, inkl. omdisp.
Flytting frem i tid, til 2017

000
1 000

Nye investeringer

000

Flytting ut i tid, fra 2017, inkl. omdisp.
Reduksjon i budsjettrammer
Investeringer avsluttet i 2017

000

Sum nye vedtak per 31.8.2017

957

Forslag til ny ramme for investeringsbudsjett 2017

806

-134 450
-4 618 957
-105 418

517 443

Bruk av lån som finansieringskilde, og ramme for lånopptak justeres tilsvarende.

Ski, 25.09.2017
Jane Short Aurlien
konst rådmann
Marit Rød Kronborg
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
Vedlegg som ligger i saksmappen:
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KONTROLLUTVALGET I SKI

Sak 36/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00264-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byutvikling» legges fram for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.
2. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
Vedlegg:
SkiByutviklingRevisjonsrapport
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 7.3.17 mål og problemstillinger for prosjektet byutvikling.
Revisjonens forslag til prosjektplan ble, med enkelte justeringer, vedtatt av utvalget
2.5.17. Revisjonen foretok senere en redaksjonell endring av problemstillingene.
Sekretariatet mener forvaltningsrevisjonsrapporten, som nå foreligger er i
overenstemmelse med kontrollutvalgets bestilling.
Revisjonen konkluderer med at:
 Resterende planer for utviklingen av Ski sentrum vil stort sett komme på plass
i 2018 – 19. Kommunen tar et helhetlig ansvar for å trekke opp en
sentrumspolitikk og etablere et nødvendig plangrunnlag.
 Forsterkede føringer og nye utbyggingsbehov vil legges til grunn for
Kommuneplan 2018 – 2030 for Nordre Follo kommune, som skal vedtas
høsten 2018.
 Kommunen har et omfattende system for dialog og samarbeid med andre
aktører og innbyggere i byutviklingen. Revisjonen mener samarbeidet med
Statens vegvesen og Bane Nor har et forbedringspotensial.
 Kommunen har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet etter at
bemanningen i byutviklingsarbeidet og kommunalteknikks prosjektavdeling er
styrket.
 Fram mot 2030 påregnes en årlig befolkningsvekst på 2,5% i Ski. Den
planlagte utbyggingen av sentrale tjenesteområder sikrer trolig
behovsdekning.
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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Revisjonen anbefaler følgende tiltak:
a. Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor i store
byggeprosjekter avklares.
b. Statens vegvesens detaljregulering av fylkesveiene Kirkeveien,
Sandakerveien og Åsveien følges opp med sikte på fortgang.
Rådmannen har i sin høringsuttalelse, som er tatt inn til slutt i rapporten ingen
innsigelser mot rapporten og tar anbefalingene til etterretning.
Ås, 10.10.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport for Ski kommune fra Follo
distriktsrevisjon om byutvikling datert 10.10.2017

Side 2 av 2

36/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling - 17/00264-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling : SkiByutviklingRevisjonsrapport

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS

BYUTVIKLING
Forvaltningsrevisjonsrapport for Ski kommune

Nordbyveien bro, 19.4.2017. Foto: Follobanen, Bane Nor.

Ski, 10.10.2017

Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no
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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Ski kommunes kontrollutvalg bestille 13.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet Byutvikling.

1.2 Sammendrag
Forvaltningsrevisjonens formål er å vurdere kommunens arbeid med å realisere målene om
utviklingen av Ski sentrum. Rapporten gjennomgår helhetlig ansvar for sentrumspolitikk,
endrede utfordringer, dialog med aktører og innbyggere, kompetanse og kapasitet, og status
for utviklingsarbeidet.

1.3 Konklusjoner
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de fem problemstillingene:
1.3.1

Helhetlig ansvar for sentrumspolitikk og nødvendig plangrunnlag

Ski kommunestyre vedtok områdereguleringsplan Ski sentrum i mai 2016. Funksjons- og
designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum – en utdypende veileder som viser hvordan
fortettingen i Ski kan skje med kvalitet – vedtas i januar 2018. Planene fremstår som
omfattende og grundige.
Resterende planer for utvikling av Ski sentrum vil stort sett komme på plass i 2018–19:
sykkel- og parkeringsstrategi, boligbyggeprogram, behovsplaner for barnehager, skoler og
omsorgsbygg, Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune, reguleringsplan for
skolekvartalet, reguleringsplan for ny videregående skole og områderegulering av Skorhaugåsen. Med disse tar Ski kommune et helhetlig ansvar for å trekke opp en sentrumspolitikk og
etablere et nødvendig plangrunnlag.
1.3.2

Kommunens håndtering av nye eller endrede utfordringer i arbeidet

Fire nasjonale føringer for byplanlegging kan sies å være forsterket siden 2011:
 Byer skal fortettes innenfra og ut, særlig i "tokilometersring" rundt knutepunkt.
 Høyere boligtetthet og et mangfold av boliger skal gi byene en heterogen befolkning.
 Sykkelfremkommeligheten skal opp og parkeringstettheten ned.
 Overvann skal håndteres bedre.
Utbyggingsbehovene i Ski sentrum er endret siden 2011:
 Akershus fylkeskommune ønsker å bygge en videregående skole øst for Ski rådhus.

Follo distriktsrevisjon IKS:
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Private grunneiere ønsker å prioritere boligbygging høyere (og næringsbygg lavere)
enn opprinnelig planlagt.

De forsterkede føringene og nye utbyggingsbehovene legges til grunn for Kommuneplan
2018–2030 for Nordre Follo kommune, som vil vedtas høst 2018. Ski kommune har høyt
fokus på Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015).
1.3.3

Kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i
byutviklingen

Ski kommune har et omfattende system for dialog og samarbeid med andre aktører og
innbyggere i byutviklingen – med egen nettside (Skiliv.com) for informasjon til og respons
fra innbyggere, åpne møter, åpent plankontor i rådhuset og årlige byutviklingsprosjekter.
Funksjons- og designplanen har blitt til etter høringsrunder med aktører og innbyggere.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholder regionalt planforum og årlige kontaktmøter med
Ski kommune. Akershus fylkeskommune er regionutvikler, eier av fylkesveier og byggherre
for ny videregående skole i Ski sentrum. Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski
sentrum holdes årlig. Ski kommunes dialog og samarbeid med andre aktører i byutviklingen
er hensiktsmessig, men samarbeidet med Statens vegvesen og Bane Nor har forbedringspotensial.
1.3.4

Kommunens kompetanse og kapasitet i arbeidet

Ski kommune har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i byutviklingsarbeidet. Virksomhet Plan, bygg og geodatas planavdeling er i 2017 styrket med én stilling (arealplanlegger) til
7,8 årsverk. Planavdelingens største kompetanseutfordring er å få tak i erfarne arealplanleggere. Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling er i 2017 styrket med to stillinger
(byggeledere) til 17 årsverk.
1.3.5

Status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og framdriftsplan

I forhold til forventningene da Ski kommune utarbeidet Kommuneplan 2011–2022, har utviklingen tatt noe lengre tid i Ski by og gått noe raskere i Langhus. Kommunal infrastruktur
(vann/avløp, vei/torg/park og barnehager/skoler/eldreboenheter) er utbygd i takt med befolkningsveksten på rundt 1,0 % per år. Befolkningsveksten steg til rundt 1,5 % i 2015 og 2016.
Frem mot 2030 kan en befolkningsvekst på rundt 2,5 % årlig påregnes i Ski. For å møte behovet, planlegger kommunen å bygge fire nye barnehager og 50 omsorgsboliger og utvide skoler
(338 elevplasser). Utbyggingen sikrer trolig behovsdekning i Ski på sentrale tjenesteområder.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor i store byggeprosjekter avklares.
b. Statens vegvesens detaljregulering av fylkesveiene Kirkeveien, Sanderveien og Åsveien
følges opp med sikte på fortgang.
Steinar Neby /s/
revisjonssjef
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PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Ski kommunes kontrollutvalg vedtok 2.5.2016 prosjektplan for Byutvikling. Kontrollutvalget
fastsatte at formålet med prosjektet er å "Vurdere kommunens arbeid med å realisere målene
om utviklingen av Ski sentrum".
Kontrollutvalgets bestilling inneholdt seks problemstillinger:
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?"
Dialog med aktører og innbyggere skjer i stor grad i samme prosess. Revisor har derfor slått
sammen problemstillingene nr. 3 og 4. I problemstilling nr. 6 erstattes "kommuneplanens mål
og framdriftsplan" med det noe løsere "kommunens mål og framdriftsplan" – av to grunner:
 Kommuneplan 2011–2022 (samfunnsdelen) inneholder et stort antall mål (95 punkter)
og strategier (177 punkter). De er i liten grad tidfestet, noe som betyr at de er ment
oppfylt innen 2022.
 Planprogram Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Ski
og Oppegård kommuner i november 2016. Ny, felles kommuneplan vil ventelig bli
vedtatt i oktober 2018.
Justeringene er av redaksjonell art. Følgende fem problemstillinger legges dermed til grunn:
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 dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i byutviklingen
hensiktsmessig?
4. Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i arbeidet?
5. Hva er status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og framdriftsplan?

2.2 Avgrensning og presisering
Avgrensning – stedet Ski
"Ski" kan betegne flere geografiske områder, som konsentriske sirkler (ringer i vann):
1. Ski sentrum: Områdeplan Ski sentrum (2016) dekker området innenfor Vestveien
(kommunal vei) og Nordbyveien, Kirkeveien og Sanderveien (fylkesveier). Mesteparten
av sentrum ligger øst for jernbanen, men parkeringsarealet vest for jernbanen, som eies av
Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) inngår også i Ski sentrum.
2. Ski by: Ski kommunes nettsider (Ski.kommune.no) har menypunktet "Byutvikling", der
nettartikkelen "Bylivsprosjekter i Ski" innleder med at "Ski er en regional by". Kommunestyret vedtok i 2004 at Ski tettsted har bystatus, men noen bygrense ble ikke fastsatt.
Utfra en skjønnsmessig vurdering av urbaniseringen per 2017 kan Ski sentrum og SkorFollo distriktsrevisjon IKS:
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haugåsen sies å utgjøre Ski by.
3. Ski tettsted: Oversiktskartet i vedlegg 1 viser Ski tettsted, som omfatter Hebekk og
Finstad, Ski vest, Ski sentrum, Skorhaugåsen, Eikeli, Ellingsrud og Ski øst. Ski tettsted
har ca. 19 000 innbyggere.
4. Ski kommune: "Ski" vil også si hele kommunens areal (165,5 km²) og befolkning (30 698
innbyggere per 1.1.2017).
Dagens Ski by – sentrum og Skorhaugåsen – fokuseres i denne rapport. Langhus, Siggerud og
Kråkstad ligger utenfor temaet; det samme gjør i hovedsak Ski vest og Ski øst. Opplysninger
om utbygging av kommunal infrastruktur gjelder likevel hele Ski kommune.
Presiseringer
Begrepet byutvikling inneholder to elementer: arealplaner (utarbeiding og vedtak) og
infrastruktur (prosjektering, finansiering og bygging). De fem problemstillingene, som går
noe over i hverandre, besvares slik:
1. Helhetlig ansvar for sentrumspolitikk og nødvendig plangrunnlag: Har Ski kommune
oppdaterte planer for Ski by som er gode, overordnete styringsdokumenter? Er kommunen
ajour med behandling av detaljreguleringsplaner?
2. Kommunens håndtering av nye eller endrede utfordringer i arbeidet: Har det kommet nye
eller endrede utfordringer etter at kommuneplanen ble vedtatt i 2011, og hvordan har
kommunen håndtert dem?
3. Kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i byutviklingen:
Kommunens dialog og samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører, lokalt
næringsliv og innbyggere gjennomgås. Hva mener de ulike gruppene om samarbeidet?
Anleggsprosjekter gir belastninger i byggefasen; kan kommunen bidra til å bedre
gjennomføringen?
4. Kommunens kompetanse og kapasitet i arbeidet: Har virksomhet Plan, bygg og geodatas
planavdeling og virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling tilstrekkelig kompetanse
og kapasitet? Som en del av kompetanse berøres IT-verktøy og tverrfaglig samarbeid.
Byggesaksbehandling faller utenfor forvaltningsrevisjonen.
5. Status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og framdriftsplan: Holder
byutviklingen følge med befolkningsutviklingen; utbygges statlig og kommunal infrastruktur i takt med innbyggeres og næringslivs behov? For å få frem utviklingsretning og
fremdrift, rettes blikket avslutningsvis mot 2040.

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering
Ski kommune hadde driftsinntekter på 2,2 mrd. kr i årsregnskap 2016. Investeringer i
anleggsmidler utgjorde 433 mill. kr.
Ski kommunes øverste organ er kommunestyret (41 representanter). Også formannskapet (11
medlemmer), plan- og byggesaksutvalget og teknikk- og miljøutvalget berøres i rapporten.
Ski kommunes personell utfører til sammen ca. 1966 årsverk. Rådmannens ledergruppe består
av rådmann og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for hver sin gruppe av de
totalt 32 virksomhetene i Ski kommune:
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd,
Samfunn og Administrasjon.
Navn på organisatoriske enheter ned til virksomhet skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet.

Forvaltningsrevisjonen berører kommunalområde Samfunn, herunder tre virksomheter:
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Virksomhet Plan, bygg og geodata har 28 årsverk. Planavdelingen, som har 7,8 årsverk (inkl. avdelingsleder), utarbeider kommuneplaner, områdereguleringsplaner og
detaljreguleringsplaner for kommunalt eide tomter og saksbehandler private detaljreguleringsplaner.
Virksomhet Kommunalteknikk, som har 57 årsverk, bygger og drifter vann/avløp (VA),
vei og idretts- og nærmiljøanlegg, samt bestiller renovasjon (fra Follo Ren IKS). Prosjektavdelingen, som har 17 årsverk, utfører utredning (1 årsverk), prosjektering og
bygging av vei og VA-anlegg (14 årsverk), samt miljøovervåking av vassdrag (2 årsverk).1
Virksomhet Eiendom, som har 105 årsverk, forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens formålsbygg og er tiltakshaver ved oppføring av kommunale bygg.

2.4 Metode
2.4.1

Metode generelt

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011),
som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger
denne standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, Normer og/eller standarder
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene
skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans
(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet, for verifisering av
datagrunnlaget.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."
2.4.2

Metode i dette prosjektet

Kilder til revisjonskriterier er først og fremst Lov om planlegging og byggesaksbehandling (se
vedlegg 2). Datagrunnlag omfatter dokumenter fra statlige og fylkeskommunale aktører og
1

Kommunalteknikks Handlingsplan 2017 benytter (s. 11) betegnelsen "prosjektavdeling". Det gamle navnet
"planavdeling" benyttes likevel fortsatt av mange ansatte, til forveksling med Plan, byggesak og geodatas
planavdeling.

Follo distriktsrevisjon IKS:

Byutvikling – Ski kommune

8

36/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling - 17/00264-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling : SkiByutviklingRevisjonsrapport

Ski kommune (se kapittel 8 Litteratur), statistikk og intervju med informanter. Revisor har
intervjuet åtte ansatte i Ski kommune, en ansatt i Akershus fylkeskommune og tre representanter for næringslivet i Ski. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene
har fått tekstene til korrigering og godkjenning i epost-dialog.
Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 gjengis noen indikatorer. Kostra er
Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner (2001).
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom datagrunnlag til vurderinger
og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling
fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
13.12.2016: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.
7.3.2017:
Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.
19.4.2017: Konsulent Kirsti N. Karlsen i planavdelingen utarbeidet oversiktskart for revisor.
2.5.2017:
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan.
7.6.2017:
Oppstartsmøte med kommunalsjef for Samfunn Stein Egil Drevdal (rådmannens
kontaktperson), virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata Hans Vestre og
avdelingsleder for planavdeling (planavdelingsleder) Kristian Larsen.
13.6.2017: Dialog med Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) om justering
av problemstillinger.
16.6.2017: Møte med planavdelingsleder og arealplanlegger Cecilie Mæle.
22.6.2017: Møte med avdelingsleder for prosjektavdeling (prosjektavdelingsleder) Gry
Larsen, Kommunalteknikk.
14.7.2017: Samtaler med Brit Løkke Andresen, styreleder i AS Løkkegården, og Tom Herman
Sinding, innehaver av P. Blomster, Idrettsveien 5.
18.7.2017: Epost-korrespondanse med seniorrådgiver Per Johan Salberg i Miljøverndirektoratets artsseksjon.
11.8.2017: Telefonsamtale med daglig leder Thor Ole Fongaard i Follo Næringsråd.
17.8.2017: Møte med næringssjef Bjørnar Angell, Rådmannens stab, og byplanlegger Sven
Venske i planavdelingen.
30.8.2017: Kvalitetssikring av rapportutkast med virksomhetsleder for Kommunalteknikk
Tom Schei og prosjektavdelingsleder.
1.9.2017:
Epost-dialog med barnehagekonsulent Ketil Aldrin i Pedagogisk virksomhet og
kommunalsjef for Velferd Marit Rød Kronborg.
12.9.2017: Kvalitetssikring av rapportutkast med kommunalsjef Samfunn, virksomhetsleder
Plan, bygg og geodata, planavdelingsleder og virksomhetsleder Kommunalteknikk.
13.9.2017: Epost-dialog med seniorrådgiver Einar Midtsund i Akershus fylkeskommunes
avdeling for plan, næring og miljø.
22.9.2017: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef for Samfunn.
27.9.2017: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.
10.10.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS.
17.10.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.
Vi takker for godt samarbeid med Ski kommune i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens
uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.
Follo distriktsrevisjon IKS:
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3

HELHETLIG ANSVAR FOR SENTRUMSPOLITIKK OG
NØDVENDIG PLANGRUNNLAG
Problemstilling nr. 1: Har kommunen tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp en
sentrumspolitikk og etablert et nødvendig plangrunnlag?

3.1 Revisjonskriterier


Ski kommunes byplanlegging skal utforme en helhetlig sentrumspolitikk og
plangrunnlag i samsvar med plan- og bygningsloven (§§ 1,3,4, 10, 11 og 12, jf.
vedlegg 2).

3.2 Datagrunnlag
3.2.1 Arealplanlegging
Ski kommunes driftsutgifter til fysisk planlegging ligger litt under andre kommuner:
600

Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø.
Kostra-gruppe 13: "Store kommuner utenom de fire største byene" (SSB). 49 kommuner, bl.a. Ski og Oppegård.

"Kommunens viktigste verktøy for å styre utviklingen i ønsket retning er aktiv planlegging,"
står det i Kommuneplan 2011–2022 (s. 50). Her opplyses (s. 57) at plan- og bygningsloven
som trådte i kraft 1.7.2009, innførte "områdereguleringsplan som ny planform, men det er
fortsatt mulig å fremme kommunedelplaner knyttet til deler av kommunens areal". Kommunen skal gi noen hovedtrekk i reguleringen av et område, mens detaljregulering som regel
utarbeides av private utbyggere, for så å vedtas av kommunestyret.
Plangrunnlaget for kommuners arealbruk består av et planhierarki:
1. Regionale planer fra stat/fylkesmann og fylkeskommune.
2. Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) fastsetter hovedtrekkene i utbygging av arealene
i kommunen. Kommuneplanen utarbeides for 12 år og rulleres hvert 4. år. (KommunedelFollo distriktsrevisjon IKS:
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planer, samt fireårig økonomiplan som rulleres årlig, er en del av kommuneplanen.)
3. Områdereguleringsplaner – også kalt "områdeplaner" – har større detaljeringsgrad enn
kommuneplaner. Områdeplaner kan utdypes i veiledende temaplaner.
4. Detaljreguleringsplaner – også kalt "reguleringsplaner" – har større detaljeringsgrad enn
områdereguleringsplaner.
Kommunalsjef for Samfunn fremhever følgende styringsdokumenter for utviklingen av Ski
sentrum:
1. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.
2. Ski kommunes Kommuneplan 2011–2022 (2011) og kommunedelplan Ski øst (2016).
3. Områdeplan Ski sentrum (2016), samt tilgrensende områdeplan Ski vest (2016).
3.2.2

Sentrumsplan og funksjons- og designplan

Områdeplan Ski sentrum (sentrumsplan)
Område(regulerings)plan Ski sentrum – sentrumsplanen – består av reguleringsbestemmelser
og plankart med vedlegg. Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski sentrum
(vedtatt av kommunestyret 11.5.2016) angir følgende formål (§ 1, s. 1): "Hensikten med
områdereguleringsplanen er å tilrettelegge for en utvikling i Ski sentrum som er i tråd med
mål og strategier i kommuneplanen. Bymessig utvikling av Ski har hovedfokus i Ski
kommuneplan. Kommuneplanen har følgende mål for overordnet byutvikling:
 Ski skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap.
 Ski skal styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt, og være et
utstillingsvindu for framtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transportsystem."
Under plankrav (§ 2) heter det om utbyggingsavtaler (s. 2): "Opparbeiding av teknisk og
grønn infrastruktur innenfor de enkelte utbyggingsområdene som parkering, gang- og sykkelveier, vann og avløp, energi, lekeplasser og uteoppholdsarealer, skal bekostes av utbyggerne
innenfor det enkelte utbyggingsområde."
Reguleringsbestemmelsene gir føringer for byutviklingen i Ski. Følgende utdrag gir et
inntrykk av fremtidens Ski sentrum:
 "Boenheter på under 35 m2 BRA tillates ikke" (s. 3).
 "Leke- og uteoppholdsarealer skal være skjermet mot trafikkfare, støy og forurensning. Arealene skal ha gunstig beliggenhet og være solbelyst i minst 5 timer ved jevndøgn. Mellom bygninger og felles uteoppholdsareal skal høyde/lengdeforholdet være
minimum B>1,0 H" (s. 4; B=bredde mellom bygninger, H=høyde på bygninger).
 "Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal på terreng skal kunne beplantes med trær
og annen vegetasjon" (s. 4).
 "Parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/under terreng. […] Minimum 5
% av parkeringsplassene for bil skal utformes som handicapplasser. […] I leilighetsbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av plassene ha fremlagt dedikert
kurs til ladepunkt for el-biler. […] 2-roms leilighet eller større: Maks 1 plass pr.
boenhet. […] Kontor/administrasjon: Maks 0,7 parkeringsplass pr. 100 m2. Forretning:
Maks 1 parkeringsplass pr. 100 m2" (s. 5).
 "Ved Ski stasjon skal minimum 475 biloppstillingsplasser være reservert for togreisende. Av disse skal minimum 2/3 av biloppstillingsplassene lokaliseres på vest-
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siden av jernbanestasjon. Ved Ski stasjon skal det etableres minimum 1000 sykkelparkeringsplasser, hvorav halvparten skal være overdekket" (s. 6).
"I sentrumskjernen skal det legges til rette for aktivt fasadeliv med publikumsrettet
virksomhet i førsteetasjer, herunder forretning, bevertning, kultur og tjenesteyting" (s.
7).
"Alt overvann innenfor planområdet skal håndteres og renses lokalt, på en slik måte at
det ikke medfører økt flomfare eller forurensning nedstrøms i vassdraget" (s. 7).
"Alle boenheter skal som hovedregel være gjennomgående med tilgang til stille side…
Ensidige leiligheter mot nord er ikke tillatt" (s. 8).
"Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp for utforming av all ny
bebyggelse og utomhusarealer innenfor planområdet" (s. 9).
"Det skal utarbeides kvalitetsprogram ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner som
omfatter nybygg over 5000 m2 BRA. Kvalitetsprogrammet skal med utgangspunkt i
Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig sentrumsutvikling i Ski
kommune redegjøre for transport, energibruk, bebyggelse og bokvalitet, by- og gaterom og blågrønn struktur" (s. 9). "Blågrønn struktur" vil si overvann (vannspeil og
renner) og grøntareal.
"Avfallsanlegg plasseres under bakken eller innenfor bebyggelse… Felles avfallsløsninger skal etableres for flere kvartaler/felt der forholdene ligger til rette for det" (s. 9).
I område for boligbebyggelse kan frittliggende småhus ha "maksimal gesimshøyde 6
meter" og "maksimal mønehøyde 8,5 meter". Blokkbebyggelse kan ha maksimalt 5
etasjer (s. 10).
"Sentrumsformålet er et åpent formål innenfor kategoriene bolig, forretning (herunder
bevertning), kontor og tjenesteyting" (s. 10). Byggehøyder som varierer mellom 4–10
etasjer tillates i de 14 sentrumskvartalene. Andel bolig av totalt bruksareal varierer
mellom maks 25 % og maks 75 %.
"Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for fylkesveinettet, V1-11, KO1, KT1 og
GT18. Planen skal prioritere kollektivtransport, gående og syklende. Det skal vektlegges gatemessig utforming for Kirkeveien, Sanderveien og Jernbaneveien, med
beplantning, tosidig fortau og sykkelfelt" (s. 16). "Fylkesgatene skal være detaljregulert før detaljregulering for tilliggende kvartal vedtas" (s. 26).
"Innenfor sentrumskjernen, betegnet som gatetun GT1-17 og Torg1 i plankartet, skal
prinsippet om sambruk (shared space) legges til grunn. Som grunnlag for detaljprosjektering av gater og plasser skal det utarbeides en samlet design- og funksjonsplan
for sentrumskjernen" (s. 16).

Planavdelingsleder understreker at områdeplan Ski sentrum har strenge rekkefølgebestemmelser, der infrastruktur (fylkesveier, vann/avløp og barnehage/skole) må være detaljregulert og
finansiert eller utbygd før utbygging av boliger og næringslokaler kan finne sted.
Statens vegvesen Region Øst utarbeidet Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) som et
innspill til områdereguleringsplan for Ski sentrum. Her står det (s. 17): "På hovedgatenettet er
intensjonen at bil skal underordne seg de andre trafikantene. […] Det betinger utforming i
sentrumsgatene som gir lav fart".
Sentrumsplanen fastsetter maks 0,7-1 parkeringsplass per 100 m2 kontor/forretning. Byplanlegger opplyser at sentrumsplanens parkeringsbestemmelser er basert på statlige og regionale
føringer. Mens det tidligere var minimumskrav til antall parkeringsplasser, er det nå maksi-
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mumskrav (øvre grense), for å få ned bilbruken. De statlige føringene gjelder imidlertid bare
kontor, arbeidsplassintensive virksomheter og detaljhandel. For boliger kan kommunene fastsette parkeringsbestemmelser mer fritt.
Sentrumsplanen legger opp til at overflateparkering i Ski sentrum skal fjernes og erstattes med
tre nye parkeringshus med til sammen minst 500 p-plasser. Samlet parkeringskapasitet for
allmenheten opprettholdes dermed i all hovedsak, opplyser byplanlegger. Offentlig tilgjengelige parkeringsplasser som vil bli erstattet i parkeringshus, er bl.a. på Nedre torg (for 73 biler),
ved Fasaden/Bowlers (32 biler) og øst/sørøst for rådhuset (200 biler). Ett av de nye p-husene
blir lokalisert øst for rådhuset. I tillegg finnes det et eksisterende p-hus i Åsenveien med ca.
200 offentlig tilgjengelige p-plasser. Bygging av videregående skole øst for rådhuset er et nytt
moment i forhold til vedtatt områdeplan for Ski sentrum, som endrer forutsetninger i områdeplanen. Parkering knyttet til videregående skole vil bli vurdert i detaljreguleringen.
I reguleringsplanen for Ski stasjon (vedtatt i desember 2012) ble det bestemt at en del av
Jernbaneveien – mellom Idrettsveien og Jernbanesvingen – blir kollektivterminal. Dette forutsetter at gjennomgangstrafikk for personbiler opphører. Nordre del av Jernbaneveien –
mellom Idrettsveien og Kirkeveien – ble omregulert fra kjørevei til kollektivtrasé (bilkjøring
til eiendommene vil bli tillatt) med areal for gående og syklende på begge sider av veien. Ny
kollektivterminal (bussterminal) åpner i 2019.
Gamle Nordbyveien bro ble revet i mars 2016. Gang-/sykkelbro på Ski stasjon ble revet i juli
2017. Gående og syklende skal benytte den nye Nordbyveien bro, som åpnet 6.8.2017. I
områdeplanen er det også lagt til rette for to nye gang-/sykkelbroer over jernbanen – én i sør
ved XXL-bygget og én ved Ski Storsenter – men når disse vil bli opparbeidet, er usikkert.
Sikkert er at det blir en ny undergang på Ski stasjon, som også kan brukes av syklister i
begrenset grad.
Også Nordbyveien og Kirkeveien (fylkesveier) oppgraderes, blant annet med bedre forhold
for syklende. Sykkelmønsteret i fremtiden blir dermed annerledes enn i dag. Det kan medføre
mindre sykling i Idrettsveien/gågata.
En eventuell ringvei har blitt vurdert flere ganger i tidligere planprosesser, sist i forbindelse
med kommunedelplanen for Ski øst og områdeplanen for Ski sentrum, men ringvei ble aldri
vedtatt av kommunestyret. Statens vegvesen mener at det ikke er behov for en ringvei, siden
det er lite gjennomgangstrafikk i Ski sentrum; de fleste bilister har Ski sentrum/Storsenter
som målpunkt.
Funksjons- og designplan
Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er en veiledende temaplan
som "anbefaler prinsipper og løsninger for funksjoner og kvaliteter i Skis byrom. Planen er en
oppfølging av områdeplanen for Ski sentrum og kommuneplanens mål og visjoner for Skibyen. Planens hensikt er å synliggjøre hvordan fortettingen i Ski kan skje med kvalitet" (del I,
s. 1). "I områdereguleringsplanen for Ski sentrum er ca. 5 % av totalarealet avsatt til park, ca.
4 % avsatt til torg og ca. 7 % avsatt til gatetun" (s. 3). Planen fokuserer på disse områdene.
Funksjons- og designplanens del I gjennomgår overordnede premisser og prinsipper basert
bl.a. på Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byrom – en idéhåndbok (2016).
Planens del II gjennomgår dagens situasjon for hvert byrom og viser forslag til ny design.
Follo distriktsrevisjon IKS:
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Funksjons- og designplanen er utarbeidet av Ski kommune med konsulentbistand til uttegning
av byrom fra Sweco Norge AS.
Funksjons- og designplanen (del II, s. 14) sier følgende om Idrettsveien/gågata: "Dagens
gågate har en tydelig transportåre i midten. Mot bygningene er det gangarealer og mellom
gangarealene og transportåren er det i varierende grad grøntrabatter, busker, trær, møblering
etc. Rabattene oppleves mer som et hinder for flyten sidevegs i gaten og har i mindre grad
kvaliteter som innbyr til opphold. […] Gatens oppbygging innbyr til gjennomgang mer enn til
opphold og opplevelser. Dagens møblering, vegetasjon og uteservering hindrer mer enn
oppmuntrer til å gå langs fasadene". "Den nye gågaten i Idrettsveien foreslås med en tydelig
tre-deling. I midten foreslås en ca. 7 m bred aktivitetssone hvor det er god plass til aktiviteter,
møblering, lek, vegetasjon, belysning og overvannshåndtering. Mot fasadene foreslås åpne og
om lag like brede gaterom på begge sider av aktivitetsfeltet. […] Det foreslås å fjerne eksisterende vegetasjon. Dagens trær er såkalte humledrepere og bør derfor erstattes."
Idrettsveien/gågata ble utformet i siste halvdel av 1980-tallet med en vei for sykler og biler i
midten og vegetasjon på sidene. I dag ønsker man det omvendt – med en grønn midtrabatt og
sykkelfelt på sidene.
Uttrykket "humledrepere" refererer til en antakelse om at lindetrærs plantesaft dreper humler
og bier. Revisor tok kontakt med Miljødirektoratet om dette. Seniorrådgiver i artsseksjonen
viser til en fersk rapport fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet, som konkluderer med at det
ikke kan påvises noen slik sammenheng. "Miljødirektoratet vurderer at rapporten ikke gir
grunnlag for anbefalinger om å fjerne eller avstå fra å plante lindetrær."2
Funksjons- og designplanen (del II, s. 40) sier følgende om Parkaksen: "Parkaksen er en av de
mest påkostede områdene i Ski sentrum. Dette er og en av de få offentlige byrommene [der]
kommunen eier grunnen. […] I dag preges området av forfall. Parkaksen har flere elementer
som kunstverk, sittegrupper og noen slitte lekeapparater, men det er lite byliv i området. […]
Skal parken skape en god forbindelse både visuelt og bevegelsesmessig mellom Ski stasjon og
Rådhuset, er det både behov for en estetisk oppgradering og en bearbeiding av terreng. Parkeringskjelleren som har innkjøring fra Jernbaneveien må fjernes. […] Et slikt grep vil redusere
kjøring i gågata, fjerne privatkjøring i Jernbaneveien, som nå etableres som kollektivgate, og
gi en universelt utformet og åpen passasje mellom rådhusplassen og Ski stasjon."
3.2.3

Pågående planarbeid

Overordnete planer
Kommuneplan 2011–2022 forutsatte (s. 58) at Langhus sentrumsområde, Ski sentrum, Ski
vest (Nordre Finstad) og Skorhaugåsen skulle utredes ved områdereguleringsplaner. Områdereguleringsplan for Langhus sentrumsområde ble vedtatt i 2015. Områdereguleringsplaner for
Ski sentrum og Ski vest ble vedtatt i 2016.
Virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata fremhever følgende pågående planarbeid:

2

Rapporten Assessment of the potential connection between Tilia trees and bumblebee death (3.5.2017) avviser
ikke sammenhenger mellom humledød og beiting på lindetrær, men påpeker at det finnes store kunnskapshull
om fenomenet. Vitenskapskomitéen foreslår at det etableres et overvåkingsprogram for å få utfyllende kunnskap.
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1. Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er behandlet i plan- og
byggesaksutvalget, teknikk- og miljøutvalget og formannskapet (15.6.2017). Planen er
lagt ut på høring og vedtas endelig i januar 2018.
2. Planprogram Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Ski og
Oppegård kommuner i november 2016. Ny, felles kommuneplan vil ventelig bli vedtatt i
oktober 2018.
3. Områderegulering av Skorhaugåsen og områderegulering nord for Kirkeveien igangsettes
i 2018. Disse områdeplanene vil ventelig vedtas høst 2019.
Ski kommunes politisk vedtatte visjon for kommuneplanarbeidet er: "Norges beste oppvekstkommune". Nordre Follo kommune vil overta denne visjonen. Det er nedsatt en kommuneplangruppe med 10 ansatte, hvorav fem fra Oppegård kommune og fem fra Ski kommune.
Det gjenstår å utarbeide noen analyser: handelsanalyse og næringsstrategi, boligbyggeprogram, behovsplaner for barnehager, skoler og omsorgsbygg, samt trafikkanalyse, sykkelstrategi og parkeringsstrategi. Ski kommunes småhusbestemmelser (2016) må endres på en del
punkter; oppdatert versjon vil tas inn i nye kommuneplanbestemmelser og delvis overstyre
eksisterende reguleringsplaner.
Planarbeidet er et viktig område for politisk styring av lokalsamfunnet. Planavdelingsleder gir
uttrykk for at administrasjonen har et godt samarbeid med de folkevalgte. Plan- og byggesaksutvalget har engasjerte folkevalgte, som også går i detalj, som ved utarbeidelsen av funksjonsog designplanen.
Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdelingsleder redegjør for planarbeid på to områder:
1. Hovedplan vann og avløp 2011–2021 har fokus på forurensning. Rullering av hovedplanen påbegynnes i 2018 i samarbeid med Oppegård kommune. Hovedplan vann og avløp
for Nordre Follo kommune vil gjelde fra 2020. Tiltaksplan VA 2014–2017 (5 sider) vil bli
rullert vår 2018. Tiltaksplanen vil inkludere en kartlegging av forsyningsnettet for VA, for
å imøtekomme utbyggere som skal kople seg på.
2. Hovedplan vei 2015–2027 rulleres hvert fjerde år. Tiltaksplan vei 2018 ble vedtatt i juni
2017. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 vil rulleres høst 2017.
Hovedplan vann og avløp 2020–2030 for Nordre Follo er mindre viktig for Ski sentrum, der
VA-investeringene i hovedsak er gjennomført. Her gjenstår bare et par VA-prosjekter, bl.a. i
Åsenveien.
Virksomhet Kommunalteknikk har utarbeidet Renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum, som
teknikk- og miljøutvalget behandlet 14.6.2017 og la ut på høring. Planen sluttbehandles høst
2017. Planen skisserer tre mulige renovasjonsløsninger for Ski sentrum: tradisjonelle søplekasser (krever mye kjøring); rør i bakken som suger avfallet til en sentral; og containere i
bakken som tømmes av renovasjonsbiler. Sistnevnte løsning foretrekkes, som i Oppegård.
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 påpeker (s. 4) den økonomiske utfordringen knyttet til
byutviklingen: "Områdeplanene og statlige myndigheter legger opp til en kraftig vekst i Ski
kommune. Kommunen har prioritert de nærmeste årenes etablering av formålsbygg innen
barnehager, skoler og andre velferdsbygg. Utbyggingen er nødvendig for å kunne gi de
nødvendige tjenestene som befolkningsøkning krever. Etterspørselen etter flere og bedre
tjenester vil holde kommunens økonomi under press, og nødvendige behov må dekkes på en
Follo distriktsrevisjon IKS:
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så effektiv måte som mulig."
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 151) om Ski torg: "I KST 62/15 Områderegulering for Ski sentrum ble det vedtatt å igangsette et eget utredningsarbeid for Ski torg.
Områdeplan for Ski sentrum legger føringer for byutvikling og at trafikkvekst skal reduseres
gjennom økt bruk av kollektivtransport, sykling og gåing." (s. 151).
Ski kommunes informasjonsbrosjyre På sporet til fremtiden (april 2017) opplyser om "hjertet
i byen" (s. 8): "Gågata og Nedre Torg skal rustes opp for nærmere 50 millioner gjennom de
neste årene som del av byutviklingen. […] I tillegg skal 50 parkeringsplasser omdannes til et
attraktivt byrom. Grønne lunger og belter i bybildet har mange funksjoner som skaper trivsel.
Vegetasjonens endringer gjennom årstidene gir naturlig variasjon i bybildet. Dette har også
positiv innvirkning på luftkvaliteten og en støydempende funksjon."
Detaljreguleringsplaner
På grunnlag av områdeplan Ski sentrum er det varslet eller signalisert oppstart av følgende
reguleringsplaner i sentrumsområdet:
a. Idrettsveien 11: Gårdeier har utarbeidet reguleringsplan, som vedtas av kommunestyret i
september 2017.
b. Kirkeveien 1 (ved DNB): Privat utbygger startet reguleringsplanarbeidet i juni 2016.
c. XXL-tomta: Grunneierne utreder utbygging.
d. Skolekvartalet: Rehabilitering/utvidelse av Ski skole og Ski ungdomsskole og nytt
svømmebasseng – grunneier Sanderveien 18 AS utarbeider reguleringsplan i samarbeid
med Ski kommunes virksomhet Eiendom; sluttføres høst 2018.
e. Videregående skole øst for rådhuset: Ny videregående skole planlegges å stå ferdig i
2023. En koordineringsgruppe med representanter fra Ski kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Kirkeveien utbyggingsselskap styrer prosjektet. Reguleringsplanen sluttføres i 2019.
f. Fylkesveier: Statens vegvesen starter høst 2017 detaljregulering av Kirkeveien. Reguleringsplanen sluttføres trolig i 2019. Statens vegvesen skal også detaljregulere Sanderveien
og Åsveien, men når dette igangsettes, er ikke tidfestet.
Områderegulering av Skorhaugåsen vil ventelig foreligge i 2019. Da blir det klart for private
utbyggere til å utarbeide detaljreguleringsplaner.
Ski kommune har vedtatt rundt åtte reguleringsplaner årlig:
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Områdeog detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år (antall)
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J04 Plansaksbehandling.

Virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata bemerker: I påvente av at områdeplaner kommer
på plass, har det vært byggeforbud i Ski sentrum i flere år. Ski har derfor mange reguleringsplaner med oppdateringsbehov. Reguleringsplaner som er utarbeidet privat, har blitt
behandlet.
Halvparten av behandlede detaljreguleringsplaner i Ski har vært private reguleringsplaner:

Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J04 Plansaksbehandling.

3.3 Vurdering
Ski kommunestyre vedtok områdereguleringsplan Ski sentrum – sentrumsplanen – i mai 2016.
Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum, som er en utdypende
veileder, er lagt ut på høring og vil bli vedtatt i januar 2018. Planene fremstår som omfattende
og grundige.
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Resterende planer for utvikling av Ski sentrum vil for det meste komme på plass i 2018–19:
 Trafikkanalyse, sykkelstrategi og parkeringsstrategi (2018).
 Boligbyggeprogram og behovsplaner for barnehager, skoler og omsorgsbygg (2018).
 Kommuneplan 2018–2030 for Nordre Follo kommune (2018) vil inkludere oppdaterte
småhusbestemmelser og kommunedelplaner for naturmangfold og kulturminner;
næringsstrategi vurderes inkludert i kommuneplanen.
 Reguleringsplan for skolekvartalet med rehabilitering/utvidelse av Ski skole og Ski
ungdomsskole (2018).
 Reguleringsplan for ny videregående skole øst for rådhuset (2019).
 Områderegulering av Skorhaugåsen (2019).
 Statens vegvesens detaljregulering av Kirkeveien (2019).
Med disse planene på plass i 2019 vil Ski kommune ha tatt et helhetlig ansvar for å trekke opp
en sentrumspolitikk og etablert et nødvendig plangrunnlag.
Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er omfattende (110 sider) og
ambisiøs. Funksjons- og designplanen viser hvordan fortettingen i Ski kan skje med kvalitet.
Livskvalitet vektlegges i høy grad. Aktivitet i sentrumskvartalene skal oppnås bl.a. ved at 1.
etasjer brukes til publikumsrettet virksomhet som butikk, kafé og tjenesteyting.
Funksjons- og designplanen legger opp til total rehabilitering av flere bygater, bl.a. Idrettsveien/gågata og Parkaksen. Avveining mellom byutviklingstiltak og kommuneøkonomi blir
en krevende oppgave for de folkevalgte.
Ski kommunestyre har vedtatt at det ikke skal bygges en ny ringvei rundt Ski sentrum, at
Jernbaneveiens øverste del skal omgjøres til kollektivgate med gang-/sykkelvei, og at Nedre
torg skal omgjøres fra parkeringsplass til torg. Dette er viktige forutsetninger for byutviklingen fremover.
Områdeplanen for Ski sentrum legger opp til at overflateparkering i Ski sentrum skal fjernes
og erstattes med tre nye parkeringshus. Ett av de nye p-husene blir lokalisert øst for rådhuset.
Bygging av videregående skole øst for rådhuset inngår ikke i områdeplanen for Ski sentrum;
parkering tilknyttet videregående skole vil bli vurdert i detaljreguleringen.
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4

KOMMUNENS HÅNDTERING AV NYE ELLER ENDREDE
UTFORDRINGER I ARBEIDET
Problemstilling nr. 2: Hvordan har kommunen håndtert nye eller endrede utfordringer i
arbeidet?

4.1 Revisjonskriterier


Ski kommune skal etterleve endrede føringer for byplanlegging og utbyggingsbehov i
Ski sentrum som har kommet etter at kommunen vedtok Kommuneplan 2011–2022.

4.2 Datagrunnlag
4.2.1 Endrede utfordringer
Statlige og fylkeskommunale føringer for byplanlegging
Fagrådet for bærekraftig bypolitikk avga sin sluttrapport Faglig råd for bærekraftig byutvikling til kommunal- og moderniseringsministeren i 2013. Rapporten inneholder 11 råd fordelt
på tre politikkområder, som indikerer statens fokus i byutvikling:
Byutvikling:
1. "Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye."
2. "Sikre en varig byggegrense mot byenes viktigste natur- og friluftsområder."
3. "Belønne langsiktige strategier for bærekraftig trafikkavvikling." Herunder tiltak 1:
"Prioritere kollektivtransporten på bekostning av biltrafikken."
4. "Gjør byen gangbar." Herunder tiltak 3: "Færre parkeringsmuligheter for tilreisende i
sentrum."
Bykvalitet:
1. "Byen må ha attraktive offentlige rom og et aktivt gateliv."
2. "Fremme handel, kultur og næring i sentrum."
3. "Samordne byplanlegging for klima, miljø og folkehelse."
Byplanlegging:
1. "Staten må ta mer ansvar og utøve mer styring av byregionene."
2. "Bedre offentlig tilrettelegging for boligbygging i by."
3. "Stimulere boligprosjekter som bidrar til bærekraftig by."
4. "Styrke byforskningen."
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. Fylkesordfører i Akershus forklarte: "Sentralt i planen er etableringen av
seks 'regionbyer' i Akershus, der det vil legges stor vekt på fortetning og utbygging i nærheten
av kollektivknutepunkter: Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås. [...] Området
mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått navnet Bybåndet, og det er dette
området som vil få den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden." (Brosjyren
Akershus Grønt fylke, s. 2.)
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Kommunedelplan for bydel Ski øst, som ble behandlet i Ski kommunestyre 3.2.2016, opplyser
følgende (s. 2): "Fylkesmannen fremmet innsigelse mot utvidelse av byggesonen østover…
Dette begrunnes med at utbyggingen av disse områdene er i strid med statlig planretningslinje
for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP), spesielt med 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 transportbehovet og undergrave en positiv sentrumsutvikling." Som følge av
fylkesmannens innsigelse ble byggeområdet i sørøstre del av Ski Øst redusert.
Utfordringer i byplanlegging er i store trekk uforandret siden 2011, f.eks.:
 Urbanisering rundt kollektivknutepunkter var en statlig føring også i 2011.
 EUs vanndirektiv (2007), som bl.a. setter minstekrav til vannprøver som må tas av
drikkevannet, ble implementert i norske kommuner i 2011 (og inkludert i Forskrift om
vannforsyning og drikkevann i 2016).
 At det skal tas klimahensyn i planleggingen, ble lovfestet i den nye plan- og bygningsloven som Stortinget vedtok i 2008. (Jf. Miljøverndepartementets Planlegging etter
Plan- og bygningsloven, s. 3.)
 Tilnærmet forbud mot å bygge på dyrka mark kom tidlig på 2000-tallet.3
Mer enn nye utfordringer er det endrede utfordringer i byutviklingen. Fire forsterkede føringer
fra statlige og fylkeskommunale myndigheter etter 2011 kan oppsummeres skjønnsmessig:
a. Fortetting etter innenfra og ut-prinsippet skal styre utbygging av tettsteder. Kjerneområde
i to kilometers radius fra knutepunkt – tokilometersring – skal preges av urbanisering, der
vekst går foran kulturminnevern m.v.
b. Heterogen befolkning i byene skal oppnås gjennom økt boligtetthet og et mangfold av
boliger. Begrepet "sosial bærekraft" har kommet de siste årene.
c. Sykkelfremkommeligheten skal opp; biltilgjengelighet og parkeringstetthet skal ned.
d. Overvann skal håndteres bedre.
Utbyggingsbehov i Ski sentrum
Akershus fylkeskommune er blitt en aktør i Skis byutvikling også som skoleeier: Fylkestinget
vedtok i desember 2015 å gå inn for bygging av ny videregående skole øst for Ski rådhus. Ny
videregående skole planlegges å stå ferdig i 2023.
I forbindelse med områdeplanen for Ski sentrum og i påfølgende planarbeid mente flere
grunneiere/utbyggere at det ikke er behov for publikumsrettet virksomhet i det omfanget
områdeplanen åpner for, særlig på grunn av Ski Storsenters dominans i dag. Grunneiere stilte
spørsmåltegn ved omfanget av kontor, tjenesteyting m.m. som områdeplanen åpner for.
Næringsandelen bør etter deres mening reduseres til fordel for en høyere boligandel.
4.2.2 Plan, bygg og geodatas håndtering av endrede utfordringer
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 62): "Kommuneplanen skal være ferdig
revidert høsten 2018. Planstrategien har en rekke viktige føringer for kommende kommuneplanprosess. Noen av disse er:
3

I praksis er det hovedsakelig statlige samferdselsprosjekter som tar matjord, jf. E18 og Follobanen, påpeker
virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata.
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Føringer i regional plan for samordnet areal- og transportplanlegging skal vurderes
opp mot kommuneplanen
Ski kommune skal styrke sin kompetanse på miljø- og klimavennlig utbygging
Ski kommune skal ha en nullvisjon for tap av matjord, og boligbygging og
næringsutvikling skal orienteres mot arealer som ikke reduserer potensialet for framtidig matproduksjon
Klimaendringer, overvann og flom er viktige oppfølgningsområder i hovedplan for
vann, avløp og vannmiljø i Ski."

Planprogram Kommuneplan 2018–2030 fremhever (s. 4) regional plan: "Noen sentrale
rammebetingelser er vedtatt siden forrige rulleringer. Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus ble vedtatt høsten 2015. Den får betydning for både samfunnsdelen og
arealdelen gjennom nye føringer og forventinger til kommunenes arealbruk."
Arealplanlegger utdyper: Mye av veksten i Oslo-området vil skje i regionbyer. Målet er at
flere kan leve et liv i "timinuttersbyer", der de ikke trenger å transporteres til Oslo. De som
likevel må til Oslo, bør benytte kollektivtransport. Ski kommune har fulgt opp regional plan
ved å regulere arealer rundt Ski stasjon og Vevelstad/Langhus stasjon til by- og tettstedsutvikling.
Begrepet bærekraftig utvikling kan inndeles i miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. De
miljømessige og økonomiske bærekraftselementene har hatt fokus i flere år; nå løftes sosial
bærekraft frem. Dette innebærer at man ønsker heterogene bomiljøer med innslag av både
barnefamilier og innvandrere/flyktninger. Boligpriser på 80 000 kr per kvadratmeter vil gi
overvekt av velstående, eldre innbyggere.
Utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere er avgjørende for resultatene.
Skis gågate har mange grunneiere, og kommunen har behov for å samordne et stort antall
avtaler.
Ski Storsenter (55 000 m2) ønsket i 2015 å utvide senteret vestover med 12 000 m2. Plan- og
byggesaksutvalget avviste planforslaget. Sentrumsplanen åpner ikke for en vesentlig utvidelse
av Ski Storsenter.
Sentrumsplanens reguleringsbestemmelser (§ 4.3) fastsetter at maksimal boligandel for
sentrumskvartalene kan justeres på bakgrunn av en handelsanalyse. Handelsanalyse vil bli
utarbeidet i 2018. Samspillet mellom Ski Storsenter og sentrumskjernen og potensialet for
publikumsrettet virksomhet i 1. etasjer vil her belyses. At befolkningsveksten medfører en
vesentlig økning i samlet kjøpekraft, legges til grunn.
Totalt utbyggingsomfang og fordeling på arealbrukskategorier (bolig, næring) kan ikke oppgis
på nåværende tidspunkt. På sporet til fremtiden opplyser imidlertid følgende (s. 6): "Det skal
bygges om lag 1 400 nye leiligheter i sentrum, nærmere 30 000 m2 til offentlige tjenester som
barnehage, skole og helse/omsorg, cirka 6 000 m2 forretningsvirksomhet og over 50 000 m2 til
næringsliv (kontorarbeidsplasser)."
4.2.3

Kommunalteknikks håndtering av endrede utfordringer

Fylkesmannen gir årlig utslippstillatelse for avløp til kommunene. Det stilles strenge krav, der
virksomhet Kommunalteknikk må dokumentere sine rutiner. Mattilsynet overvåker at
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kommunen tar ukentlige vannprøver, jf. EUs vanndirektiv.
Virksomhet Kommunalteknikk har, med konsulentbistand fra Sweco, utarbeidet rapporten
Overvannsplan som premissgivende forvaltningsverktøy (2017), bl.a. som et grunnlag for ny
kommuneplan. Rapporten angir flomsoner og overvannshåndtering på Langhus, Ski sentrum/
vest og Ski øst. "Resultatene fra beregningene viser at store deler av ledningsnettet i Ski
sentrum og Ski øst går fullt ved 20-årsregn. Det er også mange kummer som flommer over,
i.e. vann kommer opp på overflaten. Ved 200-årsregn er situasjonen enda verre," heter det i
rapportens sammendrag.
Fylkesmannen stilte våren 2017 krav til kommunene om redusert forurensning fra vei til vassdrag. Alle sluk langs kommunale veier skal renses innen 2018. Virksomhet Kommunalteknikk
har nedsatt en arbeidsgruppe. Slukrensingen vil bli utført av Aquapower AS, som Ski
kommune har rammeavtale med.
Stortinget vedtok Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private
parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) i 2016, som gjelder for parkering på vei åpen
for alminnelig ferdsel. Vilkårsparkering defineres (§ 2a) som "parkering mot betaling, med
tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om
parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår". Ski kommune innførte
vilkårsparkering 1.1.2017. El-biler må nå betale full parkeringsavgift.
Kostra-statistikk indikerer at Ski kommune ligger noe etter andre kommuner i opparbeiding
av sykkelveier:
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell J Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø.

4.3 Vurdering
I byplanlegging kan fire nasjonale føringer sies å være forsterket siden 2011:
a. Byer skal fortettes etter innenfra og ut-prinsippet med full urbanisering innenfor tokilometersringer.
b. Høyere boligtetthet og et mangfold av boliger skal gi byene en heterogen befolkning
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(sosial bærekraft).
c. Sykkelfremkommeligheten skal opp og parkeringstettheten ned.
d. Overvann skal håndteres bedre.
Nye/endrede utbyggingsbehov i Ski sentrum er:
a. Akershus fylkeskommune ønsker å bygge en videregående skole øst for Ski rådhus.
b. Private grunneiere ønsker å prioritere boligbygging høyere (og næringsutbygging lavere)
enn opprinnelig planlagt.
De forsterkede føringene og nye utbyggingsbehovene legges til grunn for Kommuneplan
2018–2030 for Nordre Follo kommune, som vil vedtas høst 2018. Ski kommune har høyt
fokus på Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
I tråd med regionale føringer legger områdeplanen for Ski sentrum opp til høy arealutnyttelse,
særlig innenfor en tokilometersring rundt knutepunktet Ski stasjon. Nye bygg i Ski sentrum
vil tendere mot 5–10 etasjer med 50–75 % boliger.
Samlet parkeringskapasitet for allmenheten i Ski sentrum opprettholdes i hovedsak, men
antall p-plasser vil ikke stige, til tross for at befolkningen stiger. Flere innbyggere skal
transporteres med tog, buss og sykkel. Dette samsvarer med statlige føringer om at parkeringstettheten skal ned.
Fylkesmannen gir årlig utslippstillatelse for avløp til Ski kommune, og Mattilsynet overvåker
at kommunen tar ukentlige vannprøver i tråd med EUs vanndirektiv og Norges drikkevannsforskrift. Virksomhet Kommunalteknikk har utarbeidet rapporten Overvannsplan som
premissgivende forvaltningsverktøy (2017), som angir flomsoner og overvannshåndtering på
Langhus, Ski sentrum/vest og Ski øst.

Follo distriktsrevisjon IKS:

Byutvikling – Ski kommune

23

36/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling - 17/00264-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om byutvikling : SkiByutviklingRevisjonsrapport

5

KOMMUNENS DIALOG OG SAMARBEID MED ANDRE
AKTØRER OG INNBYGGERE I BYUTVIKLINGEN
Problemstilling nr. 3: Er kommunens dialog og samarbeid med andre aktører og innbyggere i
byutviklingen hensiktsmessig?

5.1 Revisjonskriterier



"Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle
berørte interesser og myndigheter" (plan- og bygningsloven § 1-1; se også § 5-1 og §
5-2, jf. vedlegg 2).
Ski kommune skal tilrettelegge for rask gjennomføring av utbyggingsprosjekter og
arbeide for å dempe belastninger i byggefasen, som støy, støv og trafikkhindre.

5.2 Datagrunnlag
5.2.1 Informasjonsrutiner – dialog med innbyggere
Ski kommunes nettartikkel "Arealplan" informerer (s. 3):
 Kunngjøringer og medvirkning: "Kunngjøring av igangsetting av arbeid med arealplaner som skal behandles etter plan- og bygningsloven, gjøres med annonse i Østlandets
Blad og kommunens hjemmeside. Berørte parter skal ha varsel i brev. Planer som
legges ut til offentlig ettersyn kan ses på kommunens nettsider og på Ski bibliotek.
Kunngjøring av vedtak om offentlig ettersyn og vedtak om godkjenning av arealplaner
skjer også med annonse i Østlandets Blad og på kommunens hjemmeside."
 Hvem kan gi innspill til planer? "Når det varsles om igangsatt planarbeid eller ved
offentlig ettersyn kan alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner gi innspill til
arealplanen. For at innspill eller merknad skal få innvirkning på planarbeidet må de
være sendt inn innen den angitte fristen. Innspill og merknad bør sendes inn som
signert brev, men e-post kan også benyttes. Ønsker du nærmere orientering kan du
også be om et møte med den private forslagsstilleren eller kommunens saksbehandler."
 Film om planlegging: "Den kommunale planprosessen kan være vrien å forstå.
Sammen med Sheriff har DOGA laget en film som forklarer prosessen på en enkel
måte."
Virksomhetsleder for Plan, byggesak og geodata påpeker en del tiltak for å fremme aktørers
medvirkning i byutviklingen:
a. Plan- og bygningsloven pålegger betydelig medvirkning fra andre myndigheter, næringsliv og innbyggere. Ski kommune tilrettelegger for omfattende medvirkning i alle arealplanprosesser.
b. Ski kommune har ansatt en næringssjef for å holde kontakt med næringslivet i utbyggingsprosjekter og tilrettelegge for at bedrifter slår seg ned i Ski.
c. For dialog med innbyggerne har kommunen opprettet et eget nettsted: Skiliv.com. Her
legges ut informasjon om Skilivprosjektene. Innbyggere inviteres til å stemme på
prosjekter og å sende en mail hvis de har noe på hjertet.
d. I arbeidet med områdeplan Ski sentrum etablerte kommunen i 2015 et "utbyggerpanel"
som gjennomførte en møteserie for drøfting og informasjon i planarbeidet. Et folkemøte
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20.2.2015 i Rådhusteatret, som var fullsatt, ga også innspill til sentrumsplanen. Det var
flere møter med innbyggere, politikere og foreninger.
e. Statens vegvesen ga i Plan for hovedgatenettet i Ski by (2015) gode innspill, men ikke alle
forslag ble tatt med i sentrumsplanen. Kommunen hadde mange møter med Statens
vegvesen før sentrumsplanen ble vedtatt.
Planavdelingsleder supplerer:
a. Det stilles stadig høyere krav til medvirkning og involvering i byutvikling. Behovet for
informasjon er uuttømmelig; kommunen kan i grunnen ikke informere nok.
b. Det er viktig å finne temaer der folk kan medvirke. Konsulentfirmaer har spesialister på
medvirkning og fasilitering (tilrettelegging) av arenaer for diskusjon om byutvikling.
c. Ski kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse i 2016. Mange innspill handlet om
byutvikling i Ski. Folk var både positive og negative til endringene som skjer.
d. Åpent plankontor i rådhusets vestibyle (1. etasje) en hel dag avholdes av planavdelingen i
forbindelse med konkrete planprosjekter, som sentrumsplanen. Her kommer byplanleggerne i dialog med innbyggere. Åpent plankontor bør holdes et par ganger i året.
e. Ved utarbeiding av en detaljreguleringsplan er målet å avholde minst ett åpent møte.
Oppmøte på åpne møter har imidlertid vært lavt ved flere anledninger, og de som deltar er
for det meste godt voksne innbyggere. Det skal dessuten mye til at folk går frem og tar
ordet foran en stor forsamling; det blir derfor mest enveis informasjon fra kommunen.
f. Ski kommunes Skilivprosjekt (tidligere kalt bylivprosjekt) synliggjør at Ski er i endring.
Kommunens nettside Skiliv.com er et viktig verktøy for medvirkning og involvering i
strategisk byutvikling. På Skiliv.com kan innbyggere si sin mening om planene for Nedre
torg, sykkelbane i Vestraatparken, sykkelparkering m.m. Å nå flere enn de som stiller på
åpne møter er viktig, og svarresponsen på Skiliv.com viser at mange som vanligvis ikke
deltar på åpne møter kommer med innspill og ideer i nye medier. Med Skiliv.com kan
kommunen teste ut tiltak før man investerer millioner av kroner i det.
g. Involvering av ulike innbyggergrupper er sentralt. Ved forberedelse av årets Skiliv på
Nedre torg deltar mennesker med behov for arbeidstrening. NAV har uttrykt at disse
menneskene sjelden opplever å ha en rolle i utviklingsarbeid, og deltakelsen kan gi dem et
eierskap til utviklingen av Ski.
h. Skiliv inkluderer også praktisk brukermedvirkning: Ideen om en sitteboks ble utviklet av
elever fra Finstad skole og Ski ungdomsskole. Elevene deltok deretter i en workshop med
et arkitektteam som hjalp dem å forme og bygge sitteboksen. Elevene bestemte hvor
boksen skulle stå – på Øvre torg – og dekorerte den sammen med en kunstner.
Kommentarer fra barn på torget har vist at de har eierskap til boksen, fordi de kjenner
noen som har vært med på å lage den.
i. Kommunens rutiner for involvering av barn og unge har blitt lagt merke til. Ski kommune
har vært pilotkommune for "barnetråkk", der barn peker på digitalt kart og forteller at der
går de til skolen, der er det trafikkert o.l. Barne- og ungdomsrådet (ungdommens kommunestyre), som ble opprettet i februar 2017, vil være en høringsinstans i byutviklingen.
j. Ved forestående rullering av kommuneplanen er det planlagt ulik medvirkning, bl.a.
"gjestebud" der noen innbyggere inviteres til å diskutere problemstillinger i grupper som
møtes hjemme hos folk.
k. Innbyggerne medvirker selvsagt også gjennom lokaldemokratiet/kommunalpolitikken.
Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum er basert på en omfattende
dialog med myndigheter, bedrifter og innbyggere. Vedlegget "Innkomne merknader ved
oppstart av planarbeid, møter og annet medvirkningsarbeid" omfatter 22 sider med merknader
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– fra Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Follo Brannvesen IKS, Statens vegvesen, kommunale
virksomheter, interesseorganisasjoner, elevråd, grunneiere og enkeltpersoner. Merknadene
kommenteres av kommunen. Kommunen la planen ut på høring 15.6.2017; aktører og
innbyggere kan nå gi ytterligere innspill før planen vedtas endelig i januar 2018.
Brosjyren På sporet til fremtiden opplyser (s. 10): "I arbeidet med sykkelstrategien i
kommunen har man gjennom prosjektet 'Pedaltråkk' fått innbyggernes innspill på hvor de
ønsker å sykle". Syklister har pekt ut ønskede sykkelveier på digitalt kart.
"Torget for fremtiden" arrangeres på Nedre torg i tiden 25.8.–24.9.2017. Planavdelingen
søker her å komme i dialog med innbyggere om deres "drømmetorg". "Tilbakemeldinger fra
årets prosjekt vil brukes i det videre arbeidet med torget," opplyser løpeseddel.
Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdelingsleder antar at innbyggerne i det daglige
tenker lite over vann- og avløp, bare det fungerer. (Den dagen det stopper, hører man fra
dem.) Vei er derimot noe som opptar innbyggere. Kommunen mottar mange henvendelser om
trailere som parkerer ved hus, støy, skiltsaker (især hastighet), gatelys og veivedlikehold.
5.2.2

Samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avholder regionalt planforum (jf. plan- og bygningsloven §
5-3), der Ski kommune deltar ved behov. Fylkesmannen har dessuten årlige kontaktmøter
med Ski kommune, der også virksomhetsledere deltar ved behov.
Akershus fylkeskommune har flere roller: som regionutvikler, eier av fylkesveier, tilrettelegger av bussruter og eier av videregående skoler.
Statens vegvesens og Akershus fylkeskommunes prioritering av fylkesveier i Ski sentrum er
en viktig forutsetning for utviklingen av sentrum, påpeker virksomhetsleder for Plan, bygg og
geodata. Prioriteringene er ikke avklart, og Statens vegvesens bevilgning til veibygging
henger etter det som hadde vært ønskelig, sett fra kommunens side. Statens vegvesen igangsetter høst 2017 detaljregulering av Kirkeveien.
Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski sentrum holdes årlig mellom Akershus
fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter og Ski kommune. Virksomhetsleder for Plan, bygg
og geodata leder møtene; virksomhetsleder for Kommunalteknikk deltar.
Seniorrådgiver i Akershus fylkeskommunes avdeling for plan, næring og miljø samordner
fylkeskommunens uttalelser om kommuneplaner i Follo. Han uttaler til revisor at Ski
kommunes administrasjon har omfattende dialog med regionale myndigheter. Ski står foran
en sterk vekst som regional by. "For en del lokalpolitikere i Ski kommune har nok byutviklingen vært litt vanskelig å akseptere. Administrasjonen, som har vært lojal overfor sine
folkevalgte, har lykkes med å få til en god prosess rundt behandlingen av sentrumsplanen. Nå
begynner ting å skje i Skis byutvikling!" sier seniorrådgiveren.
Planavdelingsleder oppsummerer sine erfaringer fra rehabiliteringen av Nordbyveien i 2015–
16 slik: Siden Nordbyveien er en fylkesvei, var Statens vegvesen prosjekteier. Ski kommune
var engasjert i VA og hadde liten innflytelse på veiløsningen. Resultatet er ikke fullgodt:
Sykkelen har fått for liten plass (1,2 meter brede sykkelfelt uten rød asfalt og kant), og det er
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blitt lite vegetasjon (ikke trær som i Ås sentrum). Rehabiliteringen av Nordbyveien baserte
seg på en plan fra 2004, som burde ha vært oppdatert.
Prosjektavdelingsleder gir uttrykk for at Nordbyveien-utbyggingen gikk bra til slutt, men
samarbeidet med Statens vegvesen og entreprenøren var vanskelig. Gjennomføringsavtale ble
signert av begge parter først da prosjektet var godt i gang. Entreprenør Isachsen Gruppen AS
bygget både VA-anlegget under bakken for kommunen (kostnad 82 mill. kr) og veien for
Statens vegvesen, men Isachsen hadde kontrakt bare med Statens vegvesen – ikke Ski
kommune. Ski kommune hadde derfor liten mulighet til å påvirke entreprenøren. ("Står ikke i
planene," var svaret da kommunen prøvde å få til en justering av et fortau.) Ski kommune
valgte å trekke seg fra et planlagt nytt samarbeidsprosjekt, da Statens vegvesen ønsket å
benytte samme gjennomføringsavtale som for Nordbyveien. Virksomhet Kommunalteknikk er
i dialog med Statens vegvesen om samarbeidsform for slike vei/VA-prosjekter.
Østlandets Blad skrev 12.7.2017: "Sist uke ble det kjent at deler av arbeidene med Follobanen
har stanset helt opp. Flere av underentreprenørene har ikke mottatt oppgjør for utført arbeid.
Nå er ordfører Tuva Moflag bekymret for fremdriften. I går sendte hun brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det er det italienske entreprenørselskapet Condotte som sliter
med likviditeten." Ordføreren spør om dette vil forsinke Follobaneprosjektet og ønsker en
bekreftelse på at fremdriften går som planlagt.
5.2.3

Samarbeid med næringsliv

Follo Næringsråd (tidligere Ski næringsråd) har ca. 100 medlemmer i Ski: butikker i Ski Storsenter, enkelte butikker i sentrumsgatene og en del forretningsmessige tjenesteytere. Daglig
leder for næringsrådet gir uttrykk for at biltilgjengelighet er og blir viktig for næringslivet:
"Dersom tilførselsveier og parkeringsplasser i sentrum stenges, så blir butikker og tjenesteytere i sentrumsgatene utilgjengelige for mennesker med dårlig helse/nedsatt evne til forflytning, men også for mange andre. Man sparer nok sentrum for biler, men det kan fort gi mer
bilkjøring i samfunnet som helhet, for mange kunder vil i stedet kjøre til kjøpesentre som
Vinterbro. I tillegg er netthandel en voksende konkurrent for butikkene. Resultatet kan bli at
både arbeidsplasser og skatteinntekter flyttes ut av kommunen. Sentrumsutvikling krever
pragmatiske løsninger; rigide tiltak kan gi sentrumsdød."
Revisor har også intervjuet to næringsdrivende – en utleier og en butikkinnehaver – i Løkkegården, som ligger på hjørnet av Idrettsveien (gågata) og Nedre torg.
Styreleder i AS Løkkegården uttaler: "Alle ønsker liv i sentrum og folk i gågata, men en
bilfiendtlig politikk kan lett føre til det motsatte. Å stenge helt for biler og fjerne alle parkeringsplassene nær torget, vil gjøre det vanskeligere for butikkene, andre næringsdrivende og
kundene. Folk flest, ikke minst de eldre som det stadig blir flere av, bruker ikke sykkel når de
skal gjøre storinnkjøp eller få behandling for vond rygg."
"Det er ikke lett å drive butikk eller kafé i skyggen av et storsenter! Der finner man jo alt, og
der kan man også få parkert bilen. Bare det siste året har tre butikker i gågata valgt å gi seg.
Små, originale butikker hadde vært fint for gågata, men ingen våger å starte opp slike nå.
Lokalene på gateplan inntas i økende grad av banker, eiendomsmeglere eller kursvirksomhet."
"Med det nye trafikkmønsteret i sentrum – bare busser i Jernbaneveien og voldsom trafikkbelastning på Sanderveien – blir det lett kø og kaos. Folk blir lei og kjører heller til VinterbroFollo distriktsrevisjon IKS:
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senteret, Vestby eller Kolbotn Torg. Bilfrie bysentre kan dermed føre til mer bilbasert
innkjøp. Ski er allerede kjent som en vanskelig tilgjengelig by, og med disse planene blir det
verre," avslutter styreleder i AS Løkkegården.
Innehaver av P. Blomster er kritisk til kommunens plan for gågata og Nedre torg: "Ski
sentrum har allerede betydelige grøntarealer. Hvor mye brukes de? Jeg ser sjelden folk på
benker og gressplener på Øvre torg. Er det virkelig behov for torg på Nedre torg? Dersom
man nedlegger alle nærparkeringsplasser og hindrer varebiler med nyttetransport, fordriver
man gatebutikkene. Vi har allerede få kunder som det er."
Butikkinnehaveren medgir at gågata trenger vedlikehold: Fotgjengeres og syklisters plass i
gågata kan markeres, noen lyktestolper har skjeve lampehoder, og bedene med busker trenger
stell. Funksjons- og designplanens idé om å flytte grøntsonen til midten av gågata og ferdselsårene til sidene, rister han imidlertid på hodet av: "Hva med butikkenes gateutstillinger og
kaféenes utesitteplasser? Og når folk kommer ut av butikkene risikerer de å kollidere med
syklister! Dessuten – hvor mye penger har Ski kommune?" avslutter innehaveren av P.
Blomster, som presiserer at han har god dialog med kommunens næringssjef.
Ski kommunestyre har vedtatt at Nedre torg skal opphøre som parkeringsplass. Det skal ikke
bebygges, men omgjøres til torg, opplyser byplanlegger. Behovet er vurdert utfra fortettingen
som kommer i Ski sentrum.
Nærparkering er viktig for butikkene, men byplanlegger påpeker at det ikke er sikkert om pplassene må være rett foran butikken eller i umiddelbar nærhet for at butikkene kan overleve.
Bogstadveien i Oslo er et eksempel på et man kan ha en fungerende handlegate med kun noen
få gateparkeringsplasser. Et annet eksempel er Ski storsenter, der kunder aksepterer å gå 200–
300 m fra p-huset til aktuelle butikker i kjøpesenteret. Det er også en viktig forskjell om
eksisterende offentlige plasser fjernes for godt eller – som sentrumsplanen forutsetter –
erstattes i gåavstand til butikkene. De nye p-husene og det eksisterende p-huset i Åsenveien
ligger kun ca. 150–250 m unna Nedre torg, som er dagens sentrale overflateparkeringsplass i
Ski sentrum.
5.2.4

Demping av belastninger ved bygging

For å redusere belastninger i byggefasen for innbyggere og næringsliv, kan kommunene kreve
miljøoppfølgingsplan (MOP) med hjemmel i forvaltningsloven § 17 og plan- og bygningsloven § 28, opplyser virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata. Utbygger skal her dokumentere tiltak for å sikre mot ulemper for miljø og omgivelser og tiltak for å opprettholde
offentlig trafikk. Kommunen stiller krav om MOP i reguleringsbestemmelser. Ved bygging i
Ski sentrum stiller kommunen i tillegg krav om en trafikkavviklingsplan.
Virksomhetsleder for Kommunalteknikk poengterer at utbygger er pålagt å få utført anleggsarbeidet så lempelig som mulig og at anleggsarbeid gir en midlertidig belastning. Kommunalteknikk kan foreta trafikktelling før store anleggsarbeider, for å finne beste omkjøring.
Virksomheten har dialog med Statens vegvesen og Bane Nor i byggefasen og kan foreslå
forbedringer.
Forsinkelse er som kjent et problem i byggeprosjekter. Bane Nors bygging av nye Nordbyveien bro var planlagt å ta åtte måneder, men endte med å ta 17 måneder.
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"Etter at Nordbyveien bro åpnet, forsvant flere av byens trafikkorker. Nå er det bare å vente
på at Kirkeveien stenger. Da blir alt så mye verre igjen," skrev Østlandets Blad (29.8.2017),
som imidlertid antok at dette vil skje først om fem år, når reguleringsplan er vedtatt og
bygging starter. "I tillegg skal også en ny videregående skole opp i sentrum. Det er mye som
skal falle på plass samtidig," påpeker en prosjektleder i Statens vegvesen. Flere politikere tar
til orde for å åpne Jernbaneveien for biltrafikk i byggefasen. Virksomhetsleder for Kommunalteknikk "ser også for seg at Jernbaneveien kan være en god avlastning for biltrafikken,
mens Kirkeveien og Sanderveien ferdigstilles." Ordføreren fulgte opp med brev til Bane Nor
og Statens vegvesen med krav om at det blir fortgang i detaljregulering og anleggsarbeid i
Kirkeveien og Sanderveien (Østlandets Blad 30.8.2017).

5.3 Vurdering
Ski kommune har et omfattende system for dialog og samarbeid med andre aktører og
innbyggere i byutviklingen – med egen nettside (Skiliv.com) for informasjon til og respons
fra innbyggere, folkemøter, åpent plankontor i rådhuset og årlige byutviklingsprosjekter, som
på Nedre torg i september 2017. Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski
sentrum har blitt til etter omfattende høringsrunder med aktører og innbyggere. Det er åpenhet
og medvirkning for berørte interesser/aktører.
Tre representanter for næringslivet som revisor har snakket med, er bekymret for kundenes
adkomst med bil til Ski sentrum. Med større restriksjoner på bilkjøring og parkering i sentrum
frykter de nedlegging av butikker og utflytting av tjenesteytende virksomheter. Alle ønsker liv
i sentrum, men resultatet kan bli mindre liv i sentrum. Det beste kan bli det godes fiende.
Akershus fylkeskommune er regionutvikler og byggherre for ny videregående skole i Ski
sentrum. Koordineringsmøter om fylkesveiene rundt Ski sentrum holdes årlig mellom Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Ruter og Ski kommune. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus avholder regionalt planforum, der Ski kommune deltar ved behov, og har årlige
kontaktmøter med Ski kommune.
Ski kommunes samarbeid med Statens vegvesen og Bane Nor har ikke vært optimalt i et par
store infrastrukturprosjekter (Nordbyveien og Follobanen); kommunen har savnet å ha en
"hånd på rattet". Samarbeidsform med Statens vegvesen og Bane Nor drøftes med sikte på
tettere samarbeid i store byggeprosjekter.
Bygging av infrastruktur i sentrum medfører midlertidige belastninger i form av støy og
trafikkhindre. Kort og effektiv byggetid er viktig. Tilpasning av kjøremønsteret i byggefasen
kan dempe belastningen.
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6

KOMMUNENS KOMPETANSE OG KAPASITET I ARBEIDET
Problemstilling nr. 4: Har kommunen tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i arbeidet?

6.1 Revisjonskriterier



Kommunens administrasjon skal ha faglig kompetanse for byutviklingen, jf. plan- og
bygningsloven § 12-3: "Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige."
Administrasjonen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å være ajour med planarbeidet.

6.2 Datagrunnlag
6.2.1 Plan, byggesak og geodatas kompetanse og kapasitet
Virksomhet Plan-, bygg og geodatas planavdeling har de senere år hatt 6,8 årsverk. På
bakgrunn av voksende oppgavemengde innvilget kommunestyret i budsjett 2017 en stillingsutvidelse til 7,8 årsverk. Den nye arealplanleggeren tiltrådte i september.
Med det høye aktivitetsnivået i byutviklingen er planavdelingen fortsatt presset på ressurser,
bemerker kommunalsjef for Samfunn.
Planavdelingsleder uttaler:
a. Planfaget er i sterk utvikling, og kravet til dokumentasjon bare øker. Urbanisering
medfører oppgavevekst; det er stor forskjell på å utbygge et jorde og en by. Og tverrfagligheten har økt; flere fagområder, f.eks. pleie- og omsorg, må trekkes med i planleggingen. Kompleksiteten i planarbeidet er klart høyere enn rundt år 2000.
b. Planavdelingsleder ønsker variert fagbakgrunn blant de ansatte, fordi det gir et mer
dekkende fagmiljø og er stimulerende. I byplanlegging kreves stort sett fagfolk med
Mastergrad, især arkitekter, landskapsarkitekter og by- og regionplanleggere, men også
samfunnsgeografer, naturforvaltere og sivilingeniører.
c. Arealplanlegging/byutvikling er et fagområde der erfaring er viktig for å håndtere de
komplekse planoppgavene, men der det er meget vanskelig å rekruttere fagfolk med
erfaring. Når planavdelingen utlyser stillinger, er som regel 2/3 av søkerne nyutdannete og
1/3 har inntil fem års arbeidserfaring.
d. Private utbyggere hyrer konsulentfirmaer med spesialister på hvert fagfelt. Å matche dette
er krevende for kommuner, men også kommuner benytter konsulentfirmaer. En trafikkanalyse utarbeidet av et konsulentfirma kan sendes til et annet konsulentfirma for "second
opinion".
Arealplanlegger supplerer:
a. For å få oversikt over medarbeidere som kan gi tverrfaglige innspill i planarbeidet, bør
man ha jobbet et par år i Ski kommune. Kommunen trenger en søkemotor for ansatte og
deres arbeidsoppgaver.
b. Digitale verktøy har stor betydning i planarbeidet. Å sende en mengde dokumentversjoner
på e-post til medarbeidere, er ineffektivt. Virksomhetene Eiendom og Kommunalteknikk
har valgt prosjektportalen Sharepoint, der ansatte kan dele filer og jobbe i samme
dokument. Også virksomhet Plan, bygg og geodata vurderer å ta i bruk Sharepoint.
Tilstrekkelig antall lisenser og opplæring av ansatte er viktig.
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Budsjett og handlingsplan 2017–2020 omtaler IT-verktøy:
 Prosjektstyringsverktøy (s. 152): "Oppfølging av områdeplanene innebærer flere
oppgaver som skal gjennomføres som prosjekt. Kommunen har ikke nødvendig
prosjektstyringsverktøy i dag."
 Geodata (s. 158): "Ajourhold og oppgradering av basiskartdata (terreng, veier, bygg
etc.) i Follo. Gjennomføres i samarbeid med Follokommunene og offentlige etater som
GEOVEKST. Prosjektet er i henhold til geodataplanen for Akershus, med periodisk
ajourhold av kartdata hvert fjerde år." I oversikten over investeringsprosjekter (s. 32)
avsettes 480 000 kr til geodata i 2018–19, samt 216 000 kr til oppdatering av ortofoto
(flyfoto), som skjer hvert fjerde år.
6.2.2

Kommunalteknikks kompetanse og kapasitet

Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling har de senere år hatt 15 årsverk, inkludert
avdelingsleder. Budsjett 2017 innvilget to nye byggelederstillinger, som tiltrådte i august.
Prosjektavdelingen har nå 17 årsverk, hvorav 2/3 er ingeniører. Det vil fortsatt være noe
innleie av byggeledere. Prosjektavdelingsleder anser at 17 årsverk er tilstrekkelig; utfordringen er å disponere personalet riktig.
Prosjektavdelingen har tre ansatte som kan detaljprosjektere VA og vei, bl.a. et fortau på
Eikeli som bygges høsten 2017. Detaljprosjektering av de fleste VA-prosjekter, veiprosjekter
og miljørettede prosjekter settes likevel ut, fordi slike prosjekter omfatter mange elementer og
krever et bredt fagmiljø. Fra 2016 har kommunen rammeavtale med Sweco Norge AS,
Hjellnes Consult AS og Høyer Finseth AS. Prosjekter under 500 000 kr tildeles de tre konsulentfirmaene med om lag like store oppdragsmengder årlig. For prosjekter over 500 000 kr
avholdes minikonkurranse mellom de tre konsulentfirmaene.
Virksomhet Kommunalteknikks ansatte har mye miljøkompetanse. En tverrfaglig arbeidsgruppe driver kildesporing av forurensning til vassdrag – med "detektivarbeid" i felten der en
TV-bil inspiserer avløpsrør. Prosjektavdelingens laboratorium analyserer vannprøver. Kildesporingen gir stor miljøgevinst. Driftsavdelingen har en rørlegger som inspiserer på byggeplasser, for å kontrollere nye hus og boligblokkers påkobling til avløpsnettet.
6.2.3

Tverrfaglig samarbeid

Kommunalområde Samfunn etablerte i august 2017 et administrativt planforum bestående av
ni ansatte fra virksomhetene Eiendom, Kommunalteknikk, Kultur og fritid og Plan, bygg og
geodata. Formålet er å fremme tverrfaglig samarbeid om planarbeidet. Andre virksomheter,
f.eks. skoler, trekkes inn ved behov.

6.3 Vurdering
Virksomhet Plan, bygg og geodatas planavdeling er i 2017 styrket med én stilling (arealplanlegger) til 7,8 årsverk. Med det høye aktivitetsnivået i byutviklingen er planavdelingen fortsatt
presset på ressurser. Planavdelingens største kompetanseutfordring er å rekruttere erfarne
arealplanleggere.
Virksomhet Kommunalteknikks prosjektavdeling er i 2017 styrket med to stillinger (byggeledere) til 17 årsverk. Avdelingsleder anser at 17 årsverk er tilstrekkelig; utfordringen er å
disponere personalet riktig.
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Flere virksomheter i Ski kommune tar i bruk prosjektportalen Sharepoint i 2017–18, noe
ansatte ser som et fremskritt i prosjektarbeid.
Virksomhetsleder for Kommunalteknikk besluttet i 2015 navneendring fra "planavdeling" til
"prosjektavdeling", som er mer dekkende for avdelingens arbeidsområde. Det tidligere navnet
benyttes likevel fortsatt av mange ansatte i avdelingen.
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7

STATUS FOR UTVIKLINGSARBEIDET I FORHOLD TIL
KOMMUNENS MÅL OG FRAMDRIFTSPLAN
Problemstilling nr. 5: Hva er status for utviklingsarbeidet i forhold til kommunens mål og
framdriftsplan?

7.1 Revisjonskriterier


Byutviklingen skal holde følge med befolkningsutviklingen. Statlig og kommunal
infrastruktur skal utbygges i takt med innbyggeres og næringslivs behov.

7.2 Datagrunnlag
7.2.1 Befolkningsutvikling
Kommuneplan 2011–2022 gjenga (s. 9) to befolkningsprognoser for perioden 2010–2025:
alternativ 1 (lav) og alternativ 2 (høy). "Alternativ 2 er lagt til grunn i kommuneplanarbeidet,
både fordi dette gir det mest realistiske svaret på det vekstpresset Ski vil oppleve fremover
mot ferdigstillelse av nytt dobbeltspor i 2018, og fordi det er mest i tråd med kommunale og
regionale målsettinger om at det meste av veksten skal kanaliseres til kollektivknutepunkter
med jernbanetilknytning. […] Utviklingen i Ski vil trolig skyte fart i forbindelse med ferdigstillelse av Follobanen."
Alternativ 2 spådde et folketall på 30 189 personer i 2015.4 Fasit viser at Ski kommunes
folketall nådde 30 261 personer 31.12.2015. Kommunens befolkningsprognose fire år før
viste seg altså å være god. Derimot undervurderte man tidsbruken i jernbaneutbyggingen:
Follobanen tar tre år lengre tid å realisere; den ferdigstilles ikke i 2018, men 2021.
Budsjett og handlingsplan 2016–2019 ga (s. 8) uttrykk for følgende: "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 2017–2020 opplyser (s. 52): "Den årlige veksten i perioden 2012–
2015 har i gjennomsnitt vært om lag 320 personer eller om lag 1 prosent. Befolkningsveksten
i denne perioden skyldes nettoinnvandring (190 personer) og fødselsoverskudd (130 personer)." "I tidsrommet 2017–2020 vil det anslagsvis bli født 1 500 barn i Ski. Skis vedtatte
områdeplaner tar høyde for omfattende boligbygging. Prognosene som følge av dette tilsier at
antall 0-åringer vil øke markant de nærmeste årene" (s. 54). "I den neste 10–15 årsperioden er
det ventet at kommunens befolkning vil vokse med over 30 prosent og passere 40 000 i antall"
(s. 41).
De siste tre årene har Ski kommunes befolkning vokst med 0,8 % (2014), 1,6 % (2015) og 1,4
% (2016). Skis befolkningsvekst var i 2016 høyere enn landets befolkningsvekst (0,9 %), men

4

Kommuneplan 2011–2022 presiserer ikke når på året folketallene gjelder, men planavdelingsleder opplyser at
de gjelder ved årets slutt.
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lavere enn Akershus' befolkningsvekst (1,7 %). 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.
Planavdelingsleder kommenterer:
a. Da kommuneplanen ble vedtatt i 2011, forestilte vi oss en raskere utbygging fremover.
Hadde faktorer som fylkesveier, avløpsledninger, utbyggingsavtaler og barnehage- og
skolekapasitet vært på plass, kunne utbyggingen ha skjedd raskere.
b. Langhus har tatt et skritt fremover, også når det gjelder sosial infrastruktur (barnehager,
skoler m.m.). Langhus kan få en del utbygging før Ski by.
c. Ski stasjon er navet i byutviklingen. Nye Ski stasjon vil stå ferdig i 2020.
d. Kommunens befolkningsprognose vil bli revidert høst 2017, herunder samkjørt med
Oppegård kommune.
7.2.2

Infrastruktur

Statlig og fylkeskommunal infrastruktur – fylkesveier, jernbane og bussterminal
Fylkesveien til Ski sentrum (Åsveien) og fylkesveiene rundt Ski sentrum (Nordbyveien,
Kirkeveien og Sanderveien) er avgjørende for sentrumsutviklingen, noe som også er nedfelt i
områdeplanen. Statens vegvesen starter detaljregulering av Kirkeveien høst 2017. "Vi har
gjentatte ganger, både til vegvesenet og fylkeskommunen, meldt inn at det er avgjørende
viktig at også Sanderveien og Åsveien detaljreguleres nå, men dette har de ikke klart å
prioritere. Vi har dessverre kun fått til svar at de skal gå i gang med Kirkeveien," opplyser
planavdelingsleder.
Bane Nor opplyser på nettsiden "Follobanen" (banenor.no/prosjekter): "Med Follobaneprosjektet skal Bane Nor levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert
reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11
minutter reisetid. Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største
samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski."5
Bane Nor opplyser videre (nettartikkel "Nye Nordbyveien bro åpnet"): "Når utbyggingen av
Follobanen er ferdig i desember 2021, vil Ski ha et moderne kollektivknutepunkt som bidrar
til et fornyet sentrumsområde. Hele det nye kollektivknutepunktet/jernbanestasjonen skal etter
planen stå ferdig i 2020, selv om hele Follobaneprosjektet sluttføres senere. […] Stasjonen får
seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for
bil og sykkel. Det blir også en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon."
Anleggsarbeidet på ny kollektivterminal (bussterminal) skulle påbegynnes høst 2017, men
hovedentreprenør OHL og Bane Nor har besluttet å utsette anleggsstart til etter sommeren
2018 (Banenor.no, 16.8.2017): "I høst vil det jobbes med ombygging av veisystemet i den
nordre delen av Jernbaneveien. For å få en mest mulig hensiktsmessig anleggsgjennomføring
på østsiden av Ski stasjon, flyttes byggingen av ny bussterminal til 2018/2019. […] Det er da
anleggsaktiviteten ved Ski stasjon etter planen flyttes fra vestsiden til østsiden, og fordelen er
at en får konsentrert arbeidene i større grad på østsiden av stasjonen. […] Løsningen sikrer et
fullt operativt kollektivsystem."
5

Follobaneprosjektet, som vil koste 26 mrd. kr, er Norges hittil største samferdselsprosjekt bortsett fra
Bergensbanen, som åpnet i 1909. Jernbanetunnel Ekeberg–Langhus blir 20 km lang.
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Kommunal infrastruktur
Vann/avløp (VA)
Hovedplan vann og avløp 2011–2021 forklarer (kapittel 1):6 "EUs vannrammedirektiv [dvs.
vanndirektivet fra 2007] har blitt et av de viktigste styringsdokumentene for avløpshåndteringen. I henhold til direktivet er kommunen forpliktet til å utbedre avløpsledninger anlagt før
1970 for å redusere utlekking av kloakk til vassdragene. Samtidig med at kravene til avløpshåndteringen skjerpes, er utbyggingspresset i kommunen stort." "For Ski kommune betyr
dette at gjennomsnittlig 3200 lm [løpemeter] med avløpsledninger må saneres pr år frem til
2015. Disse ledningene ligger hovedsakelig i Ski tettsted og da særlig i områdene Hebekk og
Nordre Finstad" (kapittel Sammendrag).
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 opplyser (s. 156) følgende om tiltak i henhold til
Tiltaksplan VA 2014–2017: "Hovedplan VA ble vedtatt av kommunestyret i 2010. Det er
utarbeidet en omfattende tiltaksplan som en konsekvens, og den omhandler om lag 40 delprosjekter for perioden 2011–2018. Prosjektene er viktige med hensyn til utviklingen av Ski og
omfatter nye VA-prosjekter og prosjekter som ivaretar nødvendig rehabilitering av vann- og
avløpsledninger for å redusere forurensning av vassdrag." Handlingsplanen avsetter (s. 32)
332 mill. kr til VA-investeringer innen 2020.
Handlingsplanen for 2018–2021 vil trolig høyne investeringssummen, siden ny hovedavløpsledning Ski tettsted–Haugbro nå er kalkulert til 350 mill. kr, opplyser virksomhetsleder for
Kommunalteknikk. Han tilføyer at kommunestyret i 2016 vedtok å utsette VA-prosjekter for
118 mill. kr med ca. fem år, for å utjevne arbeidsbelastningen og unngå en gebyrtopp.
I Ski sentrum er VA-investeringene i hovedsak gjennomført, men byveksten medfører et
kontinuerlig behov for VA-investeringer.
Drikkevannet til Ski kommune kjøpes fra Oslo kommune. Avtale om reservevannforsyning er
inngått med Oppegård kommune. Vannledningene strekker seg fra Siggerud i Nord til Skotbu
i sør. Ski kommunes totale vannledningsnett har økt fra 152 km i 2010 til 154 km i 2016.
Andelen av innbyggerne med kommunal vannforsyning har økt fra 90 % i 2010 til 91,5 % i
2016.
Ski kommunes avløpsnett har økt fra 236 km i 2010 til 284 km i 2016 (inkludert overvannsnett). Andelen av innbyggerne som er tilkoblet avløpsnettet har økt fra 92 % i 2010 til 92,5 %
i 2016. Avløpet fra Ski, med unntak av Kråkstad og Skotbu, renses ved Nordre Follo Renseanlegg IKS sitt renseanlegg på Vinterbro.
Vei, torg og park
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 (s. 32) omfatter vei-investeringer for 23,6 mill. kr i
fireårsperioden, fordelt på tiltaksplan vei (20,4 mill. kr) og trafikksikring (3,2 mill. kr):
 Tiltaksplan vei (s. 157): "Prosjektet gjelder rehabilitering av kommunale veier i
kommunen, inkludert asfaltering av grusveier."
 Trafikksikring (s. 157): "Løpende prosjekt som har til hensikt å sikre trafikkfarlige
punkter eller strekninger i Ski kommune. Tiltakene innebærer grunnerverv for tiltak
som gjennomføres av Statens vegvesen langs fylkesveger, samt mindre kommunale

6

Hovedplan vann og avløp 2011–2021 mangler sidetall, noe som vanskeliggjør sidehenvisning.
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tiltak. Kommunestyret i Ski har opprettet et trafikksikkerhetsutvalg som består av
interne og eksterne medlemmer." "Kommunestyret ber rådmannen om å ta kontakt
med Statens vegvesen for å få iverksatt tiltak slik at syklende og gående kan ferdes
trygt langs Kjeppestadveien" (s. 10).
Etablering av busstopp i Vestveien er foreslått. Saken kommer opp for plan- og byggesaksutvalget i oktober 2017.
Prosjektavdelingsleder gir uttrykk for at det er mindre byggetrykk på vei enn VA. Økt privat
utbygging vil imidlertid gi flere private veier som kommunen overtar, forutsatt at de er bygget
etter kommunale kvalitetsnormer.
Barnehager, skoler og eldreboenheter (sosial infrastruktur)
Budsjett og handlingsplan 2017–2020 berører byutviklingen flere steder:
 "Kommunestyret ber rådmannen å utrede tomtealternativer for et nytt senter med
anslagsvis 50 bemannede omsorgsboliger i Ski sentrum/Ski vest" (s. 10).
 "Kommuneplanen understreker viktigheten av å se lokalisering av skoler, barnehager
og annen sosial infrastruktur i nær sammenheng med bygg- og tettstedsutvikling for
øvrig" (s. 73).
 "Av de største investeringsprosjektene som påbegynnes/ferdigstilles i perioden
nevnes: økning i skolekapasiteten i Ski tettsted; økning av barnehagekapasiteten i hele
kommunen; økning i kapasitet for omsorgsbygg i hele kommunen; […] utbygging av
rådhuskvartalet; […] tiltak i henhold til tiltaksplan vei; tiltak i henhold til tiltaksplan
VA, selvkostområdet; bygging av gang- og sykkelveier" (s. 75).
Når det gjelder 50 omsorgsboliger, opplyser kommunalsjef for Velferd at et forprosjekt vil
levere anbefaling om tomtevalg høst 2017. Investeringsmidler til bygging er ennå ikke avsatt.
Ski kommune har 203 sykehjemsplasser og 30 bemannede omsorgsboliger (Kråkstadtunet) –
til sammen 233 bemannede eldreboenheter. Dette er på nivå med andre kommuner – og utgjør
over 25 % av antall 80+-åringer, som Helsedirektoratet har antydet som norm:
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Ski kommune har planlagt følgende utbygging av barnehager, skoler og eldreboenheter:
SKI KOMMUNES SOSIALE
INFRASTRUKTUR
Barnehager (kommunale og
private), antall barn:
Grunnskoler, antall elever:

Sykehjem og omsorgsboliger med
heldøgns pleie (eldreboenheter),
antall plasser:

2017
(høst):
1 883
4 364

233

Utbyggingsplaner:
3 nye barnehager (324 plasser) åpner 2020–21. En 4.
barnehage (108 plasser) kommer trolig i 2022.
Hebekk barneskole utvides med 133 plasser, som åpner i
august 2018. Finstad barneskole utvides med 205
plasser, som åpner i august 2020. Deretter kan Ski skole
og Ski ungdomsskole bli utvidet.
Ca. 50 nye omsorgsboliger kan bli åpnet i 2022.

Kilde: Budsjett og handlingsplan 2017–2020 (s. 32, 95). Plan, byggesak og geodata. Kommunalsjef for Velferd.

7.2.3

Perspektiv 2040

Nettartikkelen "Skiliv" (Ski.kommune.no) staker ut kursen fremover: "Ski er en regional by,
og skal gjennom en formidabel transformasjon de neste 10–15 årene. Vi vil få mange flere
innbyggere. Disse skal hovedsakelig bo i sentrumsområdene våre."
Planavdelingsleder tilføyer at utbyggingstempoet avhenger av private utbyggere, men mye vil
trolig være på plass innen 2030. De neste 20 årene vil Ski by gradvis vokse seg østover, men
det gjenstår å avklare jernbanetrasé for østre linje.
Ski kommunes informasjonsbrosjyre På sporet til fremtiden (april 2017) tegner følgende
fremtidsbilde (ca. år 2030):
 Velkommen til Ski kommune! (s. 2): "I Ski kommune kan man leve det gode livet i
byen og på landet. Vi har fem flotte tettsteder med særpreg og unike kvaliteter, og en
by i rivende utvikling," innleder ordfører, som tilføyer: "Ski skal bli fremtidens
miljøby og målet er å bli klimanøytral innen 2030."
 Her skal det bygges, og her kan du bo – muligheter for mange til å bo og trives (s. 12):
"Presset på boliger i og rundt hovedstadsområdet er stort. Prognosene tilsier en sterk
vekst av innbyggere i Ski frem til 2025–2030. Fire store utbyggingsplaner er vedtatt i
Ski kommune, med flere tusen nye boenheter."
 En ny bydel skapes – velkommen til Ski Øst (s. 13): "I nærhet til Ski sentrum, med
attraktive kollektivtilbud og offentlige tjenester, tas det sikte på at den nye bydelen
kan ta imot de første innbyggerne allerede i 2020. Bydelen vil bestå av både rekkehus
og leiligheter, det finnes noe både for barnefamilier, eldre og unge i etableringsfasen.
Höegh Eiendom vil "utvikle ca. 1000 boliger og noe av næringsutbyggingen" i Ski øst
(s. 5).
 Næringsutvikling – mer enn en pendlerkommune (s. 14): "En stor andel innbyggere i
Ski arbeider utenom kommunen – over 60 prosent totalt, hvorav flesteparten arbeider i
Oslo. Med kortere reisetid til Oslo når Follobanen åpner, legges det også til rette for
flere arbeidsplasser i kommunen, da hovedsakelig innen kontor og administrasjon. I
området vest for sentrum tilrettelegges det for kontorbygg med opptil 12 etasjers
høyde. I gangavstand fra kollektivknutepunktet er dette et attraktivt sted for bedrifter
og organisasjoner å etablere seg."
 Vi tar miljø på alvor – for kommende generasjoner (s. 21): "Vi er en av fem pilotkom-
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muner valgt ut av Miljødirektoratet for å prøve ut kommunedelplaner som verktøy for
å ta vare på naturmangfold."
Kultur og fritid – hverdagens krydder (s. 22): "Nær halvparten av arealene til Ski
kommune ligger innenfor markagrensa. Det byr på flotte muligheter for opplevelser i
friluft. […] I Ski er det mye å finne på, for eksempel håndball, golf, sykling, turn,
svømming, ridning, ishockey, klatring, kampsport! […] Nærmiljø- og skoleanlegg
danner arenaer for fri uorganisert lek, som er viktig i barns oppvekst. […] I byutviklingsarbeidet er det også fokus på kunst og kultur som elementer. Ved å la kunst få en
plass i gatebildet, skapes det spennende avbrekk."

Statens Vegvesen gir i Plan for hovedgatenettet i Ski by (s. 87) et fremtidsbilde av Ski by per
år 2040: "I løpet av de 10–20 siste årene [altså 2020- og 2030-årene] har Ski by gjennomgått
svært store forandringer. Fra en trivelig eneboligbasert småby, til en moderne bærekraftig by
med et godt utbygd kollektivtilbud." "Byen har, som følge av den eksepsjonelle satsingen på
bærekraftig mobilitet, fått bygd et kraftig utbedret gatesystem som igjen har lagt til rette for
dagens tette og livlige sentrumskjerne… ved å fortette i bykjernen som allerede var etablert,
har Ski blitt en mer urban og funksjonell by."

7.3 Vurdering
I forhold til forventningene da Ski kommune utarbeidet Kommuneplan 2011–2022, har utviklingen tatt noe lengre tid i Ski by, mens Langhus har tatt et skritt fremover og kan få en del
utbygging før Ski by. Ski stasjon er navet i byutviklingen, og nye Ski stasjon skal stå ferdig i
2020.
Kommuneplan 2011–2022 sine prognoser (s. 10) forutså i store trekk behovsutviklingen.
Kommunal infrastruktur (vann/avløp, vei/torg/park og barnehager/skoler/eldreboenheter) er
utbygd i takt med befolkningsveksten på rundt 1,0 % per år.
Befolkningsveksten steg til 1,6 % i 2015 og 1,4 % i 2016. Frem mot 2030 kan en befolkningsvekst på rundt 2,5 % årlig påregnes i Ski. Dette vil sette press på den sosiale infrastrukturen i begynnelsen av 2020-årene. Ski kommune svarer med utbygging på tre viktige
tjenesteområder:
 Tre nye barnehager åpner 2020–21. En 4. barnehage kommer trolig i 2022.
 Hebekk og Finstad barneskoler utvides innen 2020 med til sammen 338 elevplasser.
Ski skole og Ski ungdomsskole kan deretter bli utvidet.
 50 nye omsorgsboliger kan bli åpnet i 2022.
Disse utbyggingene vil trolig sikre behovsdekning på sentrale tjenesteområder i Ski i 2020årene.
Statens vegvesen igangsetter nå detaljregulering av Kirkeveien. Når detaljregulering av
fylkesveiene Sanderveien og Åsveien igangsettes, er ikke tidfestet. Dette kan bli en flaskehals
i Skis byutvikling.
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VEDLEGG 1: SKI TETTSTED – OVERSIKTSKART

Kilde: Plan, byggesak og geodata, Ski kommune, 19.4.2017.
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VEDLEGG 2: PLAN- OG BYGNINGSLOVEN – UTDRAG
§ 1-1 Lovens formål
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. […] Planlegging og
vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og
samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og
kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.
§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer. […] d) legge til
rette for verdiskaping og næringsutvikling. e) legge til rette for god forming av bygde
omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet. f) fremme
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. g) ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport.
h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.
§ 4-1 Planprogram
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet. […]Planprogrammet skal gjøre rede for formålet
med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt
i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og
behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart.
§ 5-1 Medvirkning
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte,
skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle
statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist. Når
loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar
av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til
planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er
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tilgjengelige på planmyndighetens kontor. Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon
og dialog i alle faser av planprosessen.
§ 10-1 Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov i valgperioden. […] Ved
behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
§ 11-1 Kommuneplan
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og
regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder,
temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i
kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.
§ 11-5 Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. […] Kommuneplanens
arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke
nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas
ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.
§ 12-1 Reguleringsplan
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige
interesser. […] Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3.
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§ 12-2 Områderegulering
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens
arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer
av arealbruken.
§ 12-3 Detaljregulering
Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav
fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av
vedtatt reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til
å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og
anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig følge
opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.
[…] Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 37/17 Anskaffelsesprosessen knyttet til BPA
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00257-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Rådmannen redegjørelse vedr. anskaffelsesprosessen BPA tas til orientering.
Vedlegg:
Rådmannens Notat om BPA 190917, Ski BPA klage
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget sluttet seg under Eventuelt i møtet den 5. september d.å. til et forslag
fra Lars Chr. Bilet om å innhente rådmannens redegjørelse vedr. merknader som
utvalget hadde mottatt fra selskapet Uloba. Merknadene gjaldt kommunens
håndtering av anskaffelsen av BPA (Brukerstyrt personlig assistanse). Utvalget
understreket at det ikke er noe klageorgan for vedtak i kommunen, men kan se på
om kommunens behandling viser en systemsvikt e.l.
I sin e-post mener Uloba bl.a. at:
1. det er feil at selskapet i konkurransen trekkes poeng for ikke å ha listet opp
relevant helse- og omsorgslovgivning under tildelingskriteriet nr. 1,
opplæringsplan for assistenter.
2. når avtaler er undertegnet, vil ikke KOFA ha saken.
I rådmannens redegjørelse av 19. september d.å. framgår det:
Vedr. 1: Rådmannen viser bl.a. til Helsedirektoratets uttalelse om at «assistenter har
også et ansvar for at tjenestene utføres forsvarlig ut fra bestemmelsene i
Helsepersonelloven» og direktoratets understrekning av kommunens ansvar «for at
BPA-leverandøren forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldende regler.»
Vedr. 2: Rådmannen skriver at «inngåelse av avtale med tre av leverandørene er
imidlertid ikke til hinder for at anskaffelsesprosessen kan klages inn for KOFA».
Sekretariatet kan ikke se at det er grunnlag for videre oppfølging av denne saken fra
kontrollutvalgets side.
Ås, 26.09. 2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: 1. E-poster av 1. september d.å. fra Kåre Hunstad i Eloba
2. Rådmannens redegjørelse i notat datert 19. september 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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Notat
Arkivsaknr.:
Arknr.:

Til:

Formannskapet

Fra:

Rådmann Jane Short Aurlien

Dato:

19.09.2017

Saksbehandler:

Marit Janne Rød Kronborg

17/3465-50
601

Kopi:

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - ANSKAFFELSESPROSESS
Kommunestyret i Ski fattet den 18.01.2017 (sak 6/17) vedtak om innføring av fritt brukervalg for
tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Ski kommune. Tjenestekonsesjonsavtalene er
nå på plass og fra 01.09.2017 er det åpnet for fritt brukervalg i Ski kommune.
En av leverandørene som ikke vant frem i konkurransen har kommet med merknader til
kommunens utvelgelse og signering av avtalene.
Leverandørens merknader knytter seg til kommunens vurdering av hvilket lovverk som anses som
relevant ved opplæring av assistenter.
Leverandøren bestrider i henvendelsen at helsepersonelloven skal anses som «relevant
lovgivning» ved opplæring av assistenter, da BPA ikke er en helsetjeneste. Det vises til Rundskriv
I/9-2015.
At BPA ikke er en helsetjeneste er riktig, og bestrides ikke av kommunen. Det er ikke krav til
autorisasjon etter helsepersonelloven eller helsefaglig bakgrunn. BPA er imidlertid en
omsorgstjeneste, og tjenesten er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-8.
I Helsedirektoratets egen uttalelse i «Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA»
fremgår det:
«Assistenten har også et ansvar for at tjenestene utføres forsvarlig ut fra bestemmelsene i
helsepersonelloven»
Helsedirektoratet understreker kommunens ansvar med følgende presisering:
«Kommunen må sørge for at BPA-leverandøren forplikter seg til å overholde de til enhver tid
gjeldende regler. Avtalen bør blant annet regulere krav til kvalitet, forpliktelser etter
arbeidsgiveransvaret, krav til rapportering/dokumentasjon mv. Selv om kommunen overlater driften
av en BPA ordning til en annen leverandør, vil kommunen sitte med det overordnede og
forvaltningsmessige ansvaret.» Helsedirektoratet IS-2313 s 26.
Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at utvelgelsen som er foretatt er i samsvar med
lovverket og de føringer som er gitt fra sentralt hold.
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Samme leverandør har også kommet med merknader knyttet til klagebehandling og innsynsrett.
Kommunen har fulgt de regler som gjelder for innsyn i dokumenter innsendt av en konkurrerende
bedrift og som inneholder opplysninger drifts- og forretningsforhold.
Rådmannen har i prosessen knyttet til inngåelse av avtalene innhentet juridisk bistand fra
advokatfirmaet Kluge i Oslo. Advokatfirmaet har anerkjent kompetanse innen rettsområdet
offentlige anskaffelser. Ski kommune henvendte seg til Kluge i forkant av inngåelse av avtalene,
og fikk etter en juridisk vurdering klarsignal på at avtalene kunne inngås.
Inngåelse av avtale med tre av leverandørene er imidlertid ikke til hinder for at
anskaffelsesprosessen kan klages inn til KOFA. Klageadgangen er således ivaretatt. Ski
kommune har pr dags dato ikke mottatt formell klage fra nevnte leverandør, eller andre parter i
saken.
Rådmannen vil fortsette å etablere tjenesten BPA i Ski kommune i henhold til gjeldende
tjenestekonsesjonsavtaler. Dersom det blir aktuelt med en klagebehandling vil denne bli behandlet
av advokatfirmaet Kluge.
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Hei
Som dere er kjent med er Uloba kritisk til Ski kommunes håndtering av anskaffelsen av BPA. Uloba
har ikke valgt å gå til Tingretten eller Klagenemda for offentlig anskaffelse (KOFA) for å få saken
vurdert der. Det kan likevel være på sin plass å liste opp noen av de momentene som danner
grunnlag for kritikk.
Jeg har blitt lovet en tilbakemelding, en forklaring fra Ski kommune. Da denne uteblir føler jeg for å gi
dere innblikk i hvordan vi ser saken. Det får stå sin prøve at dette blir to og halv A-4 side langt:
Jeg arbeider til daglig i politisk avdeling i Uloba og er derfor ikke involvert i prosessen mellom
kommunene og våre kundeansvarlige. Fordi jeg jobber med politiske spørsmål knyttet til BPA, jobber
jeg ut mot alle landets kommuner. Således har jeg god oversikt over hva som skjer <der ute>.
Ski kommune har valgt å legge helse -aspektet til grunn for deler av sin anskaffelse. Dette har jeg sett
to ganger tidligere – i Stavanger og i Kristiansund. Det er høyst uvanlig. BPA er ingen Helsetjeneste,
slik dere åpenbart vurderer det.
Ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan for mange fremstå komplisert. De aller fleste
kommuner klarer likevel å anskaffe BPA innenfor BPA reglene, etter lovens bokstav og Stortingets
klare intensjon. Noen få kommuner lager sine egne regler og det er dette Helseministeren i brev til
Ski- ordføreren tidligere i år påpekte/ følg Stortingets intensjon. Hvis ikke må Stortinget igjen se på
regelverket.
Men til anskaffelsen i Ski:
Uloba er for det første ikke gitt noen nærmere begrunnelse for evalueringen eller fått innsyn i valgte
leverandørers søknader, iht. offentleglova § 23, og er således ikke gitt anledning til å etterprøve
tildelingsbeslutningen. Det innsynet som ble gitt i leverandørenes BPA søknader, var sladdet og
således også i strid med Offentlighetsloven. Dette er ikke fair- play!
Uloba mener videre at det er gjort vesentlige feil i gjennomføringen av konkurranse om
tjenestekonsesjonskontrakt for BPA, og at tildelingen er i strid med regelverket om offentlige
anskaffelser.
Uloba gjør gjeldende at evalueringen av Ulobas tilbud ikke er i samsvar med de grunnleggende
prinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og forholdsmessighet, ved at det er trukket
poeng for forhold som ikke fremgår av verken tildelingskriteriene eller konsesjonsgrunnlaget som
sådan, og som heller ikke er relevant for vurdering av kvaliteten på tjenesten.
I henhold til tildelingsbrevet er Uloba trukket i poeng for ikke å ha listet opp følgende lover under
tildelingskriteriet nr. 1, opplæringsplan for assistentene, herunder relevant lovgivning;
- lov om kommunale helse- og omsorgstjenester,
- lov om helsepersonell eller
- lov om pasient- og brukerrettigheter.
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Hva gjelder første punkt, medfører det ikke riktighet at Uloba skal trekkes i poeng. Uloba har i sin
besvarelse på tildelingskriteriet 1, vist konkret til helse- og omsorgsloven og referert til
bestemmelsen om taushetsplikt som er spesielt relevant ved opplæring av assistenter.
Hva gjelder lov om helsepersonell og lov om pasient- og brukerrettigheter, så er ikke disse, ut fra
gjeldende myndighetsføringer for BPA, relevante for opplæring av assistenter, da assistenter verken
er helsepersonell eller pasienter/brukere.
BPA omfatter i hovedsak praktisk bistand, personrettet praktisk bistand, støttekontakt og i tillegg
avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år, jf. pasient- og brukerrettighetslovens §
2-1d/ IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. Mht. grenseoppgangen til
helsetjenester står det i IS-8/2015 at
«Selv om helsetjenester ikke kan kreves organisert som BPA, kan kommunen likevel legge
enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom kommunen og brukeren selv vurderer dette
som forsvarlig og hensiktsmessig.»
Assistenten har ingen rolle i den vurderingen. Det er opp til den som trenger assistansen og/eller
arbeidslederen å avklare med kommunen om en kan påta seg ansvaret for å «definere eget behov»
og «lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen skal gis» som det står i I-9/2015 – også for evt.
oppgaver som utgjør «enkle helsetjenester».
Videre utdyper rundskriv I-9/2015 dette:
«En god rettesnor kan være at det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre
så lenge det skjer innenfor forsvarlighetskravets ramme. Det må vurderes konkret om det er
nødvendig med bistand av kvalifisert helsepersonell, om ufaglærte assistenter kan dekke
brukerens bistandsbehov på en forsvarlig måte, eller om det er behov for andre tjenester i
tillegg til BPA.»
Dersom Ski kommune har kjennskap til at det er eller vil bli behov for kvalifisert helsepersonell for
deler av aktuell konsesjonskontrakt, skulle dette vært eksplisitt angitt i konsesjonsgrunnlaget. Det
framkommer ingen opplysninger om at det f.eks. foreligger behov som beskrevet i I-9/2015 kap. 3.1
Forsvarlighetskravets rammer for organiseringen av BPA:
«Der det ut fra en forsvarlighetsvurdering er behov for miljøfaglig eller annen fagkompetanse
i den daglige tjenesteytingen, må kommunen stille krav om at det ansettes personer med
nødvendig kompetanse. (…) I slike tilfeller kan kravet til forsvarlighet i tjenestetilbudet blant
annet føre til at assistentstillingene må utlyses med høyere lønn.»
Slik Uloba kjenner kommunenes forvaltning av BPA dreier det seg da gjerne om sjeldne unntak der
en tar i bruk BPA som et alternativ til eller forebygging av behov for bruk av tvang og makt etter kap.
9 i helse- og omsorgstjenesteloven.
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Det fremgår klart av konsesjonsgrunnlagets pkt. 3 Minimumskrav, underpunkt 2, Kompetanse og
bemanning, at det ikke stilles spesielle krav til formell kompetanse hos de ansatte som skal fungere
som assistenter. Når det ikke er stilt krav om, eller normalt behov for, assistenter med fagutdannelse
som helsepersonell, så er det feil at det trekkes for at loven ikke er listet under regelverk relevant for
opplæringen av assistenter. Norsk helsepersonellovgivning er strukturert med utgangspunkt i
fagutdannelse og profesjon i kombinasjon med statlig kontroll og tilsyn. Av det følger at
helsepersonell både har ansvar og myndighet når arbeidsoppgavene utføres, med tilhørende
sanksjonsmuligheter. Hvis man feilaktig tillegger personlige assistenter uten helsefaglig kompetanse
plikter iht. helsepersonelloven, pålegges de et fagansvar som de samme assistentene ikke har
forutsetninger for å ta.
Det framgår videre av Helsedirektoratets opplæringshåndbok for BPA (IS-2313) at «Arbeidslederen er
virksomhetens daglige leder og assistenten må forholde seg til de beslutninger arbeidsleder tar»,
samt at assistenter i BPA-ordninger ikke har dokumentasjonsplikt etter journalforskriften (jf. også IS8/2012 Helsepersonelloven med kommentarer, s. 101, kommentarer til lovens § 39 om
journalføringsplikt).
Uloba vil på bakgrunn av dette fastholde at den evalueringen som ligger til grunn for tildelingen er
feil og i strid med de grunnleggende prinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og
forholdsmessighet.
Det er grunnlag for å reise spørsmål rundt anskaffelsen av BPA i Ski. Og det er fristende å reise
spørsmålet om dette er en del av anskaffelses- kulturen i Ski kommune. At kommunen ikke åpner
opp for klageadgang, kan vitne om at man ikke ønsker å bli kikket i kortene.
Og til sist: Uloba, som er en ideell organisasjon hvor ingen tar utbytte og hvor alle ubrukte midler
tilbakeføres kommunene ved årets slutt – lever fint uten leverandørstatus i Ski. Men vi er opptatt av
fair play.
Jeg imøteser et svar og er spent på om opposisjonen i det politiske landskapet ser at noe skurrer i
denne saken.
Med vennlig hilsen
Kåre Hunstad
Senior kommunikasjonsrådgiver /
Uloba Independent Living Norge
Mobil 913 13400
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 38/17 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00254-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.
Vedlegg:
Saksutskrift Ås KU 12.09.17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo
landbrukskontor
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger saksutskrift av vedtak i Ås kontrollutvalg, jf. sak 18/17, om å
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. Jf. kontrollutvalget i
Ski sin henstilling om dette i sak 23/17.
Ås KU inviterer i vedtaket de andre kontrollutvalgene som er aktuelle til å samarbeide
om prosjektet. Ås KU forutsetter at Follo distriktsrevisjon gjennomfører prosjektet og
at kostnadene fordeles etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel for faste
kostnader. Ski KU vedtok i sak 30/17 «Follo landbrukskontor» som fellesprosjekt for
forvaltningsrevisjon i 2018. Oppegård KU innstilte i sitt møte 7. september d.å. om
ikke å delta i dette prosjektet og kommunestyret sluttet seg den 25. september til
denne innstillingen. Frogn KU sluttet seg til prosjektet 9. oktober I tillegg skal, foruten
Ski KU, Nesodden og Vestby ta stilling til invitasjonen. Den endelige
kostnadsfordelingen for prosjektet vil etter dette kunne bli noe endret.
Kontrollutvalgene inviteres til å samarbeide om formål og problemstillinger for
prosjektet. Ås KU vedtar endelig prosjektplan.
Forslag til formål og problemstillinger fra Ås KU:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og
effektiviseringsgevinst.
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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Problemstillinger
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til
rett regelverk?
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Rapporten fra prosjektet skal presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene.
Etter en høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.
Sekretariatet antar at fellesmøtet og høringen bør avgrenses til de utvalgene som har
deltatt i prosjektet. Dette spørsmålet kommer vi tilbake til senere.
Ås, 25.09.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Saksutskrift fra kontrollutvalget i Ås – sak 18/17 Mål og problemstillinger
forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Saksutskrift
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00148-8
Lene H. Lilleheier

Saksgang
1 Ås kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saknr
18/17

Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017:
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av
faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som
koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en
høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 19.september 2017
Lene H. Lilleheier
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av
faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som
koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en
høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.

Vedlegg:
Avtale Follo landbrukskontor 2015
SAKSUTREDNING:
Etter anmodning fra kontrollutvalget i Ski, vedtok kontrollutvalget i Ås jf. sak 14/17 å
gjennomføre forvaltningsrevisjon av Follo Landbrukskontor i 2018. Forutsetningen er at
alle deltakerkommunene samarbeider om prosjektet.
Sekretariatet ble bedt om å legge frem forslag til formål og problemstillinger.
Follo landbrukskontor
Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fornyet i 2015 avtalen om
administrativt verstkommunesamarbeid for de kommunale oppgavene på
landbruksområdet. Ås er vertskommune for Follo landbrukskontor, som ledes av
landbrukssjefen som igjen rapporterer til rådmannen i Ås kommune. Ås kontrollutvalg
har kontrollansvaret for kontoret, og er det eneste av kontrollutvalgene blant de
samarbeidende kommunene som kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor.
I avtalen mellom kommunene (se vedlegg) framgår at formålet er å samarbeide om
felles landbrukskontor med ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet
til landbruksområdet. Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere
sårbarheten og gi effektiviseringsgevinst.

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Med utgangspunkt i formålet for samarbeidet og innspillene fra kontrollutvalget i Ski,
forslår sekretariatet følgende formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i
henhold til rett regelverk?
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Prosjektgjennomføring
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 14/17 sendes Ås kontrollutvalgs forslag til mål
og problemstillinger til øvrige deltaker-kommuner i Follo landbrukskontor med invitasjon
om å samarbeide om prosjektet.
Finansiering
Kostnadene for prosjektet tar utgangspunkt i landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel
av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens landbruksareal, antall
landbrukseiendommer og befolkning i kommunen:
Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8% og Oppegård 5%.
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon
per år. Dersom samtlige kommuner deltar, vil prosjektet utgjøre 23% av ett prosjekt og
vil dermed inngå som del av den årlige leveransen av forvaltningsrevisjonsprosjekter
uten ekstra kostnad. Ski og Nesodden har også rom for en ekstra leveranse hver.
Vestby, Frogn og Oppegård som ikke deltar i FDR betaler for sin andel av prosjektet
enten direkte til FDR eller til Ås kommune.

Ås, 5. september 2017

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg:
Avtale om Follo landbrukskontor

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 39/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00256-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonsstrategi Ski kommune 2017
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger revisjonens overordnete revisjonsstrategi for 2017. Den gjelder for
revisjonsåret 2017, dvs. perioden 1.5.2017 til 30.4.2018. Jf. revisors frist til 15.4. for å
avgi revisjonsberetning for det foregående regnskapsåret.
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.
Planen informerer om revisjonens ressursbruk og framdriftsplan og hvilke
fokusområder som revisjonen vil prioritere. Revisjonen presiserer i notatet at listen
over fokusområder ikke er uttømmende.
Antallet budsjetterte timer er 1000 som forrige revisjonsår.
Ås, 26.09.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Follo distriktsrevisjon – Overordnet revisjonsstrategi 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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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 40/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00260-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:
FIKSårsberetning2016, Fiks regnskap 2016Endelig, Revisjonsuttalelse jnr 120-17, Epost til kommunestyret FIKS - årsberetning og regnskap for 2016, Protokoll Ski
kontrollutvalg 05.09 2017, Aktivitetsplan Ski per oktober 2017
SAKSUTREDNING:
1. Godkjent protokoll fra ku-møtet 5. september 2017
2. Kopi av melding til kommunestyret om årsberetning og regnskap for FIKS
2016
3. Aktivitetsplanen per oktober
Muntlig orientering fra KU-ledernes møte 11.10.17 med adm.sjef i Nordre Follo, Gro
Herheim.
Ås, 10.10.2017

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
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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
FIKS

Årsberetning for 2016

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse
Rådhusplassen 29
Telefon:
64 96 20 58 m: 959 39 656
E-post
FIKS@follofiks.no
Internett:
www.follofiks.no
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Grunnlaget for FIKS
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for
sekretærbistand til kontrollutvalget.”
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan
ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.”
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner:
•
•
•
•
•
•
•

Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom
deltakende kommuner.
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL.
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn
deltakerkommunene.”

Styret
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder
Arne Maus, Nesodden kommune
Odd Harald Røst, Oppegård kommune
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune
Håkon L. Henriksen, Ås kommune
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig
sekretariatets arbeidsoppgaver.
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1 ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor. Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby
som varamedlem på et møte
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015,
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017,
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene
om fusjon med ROKUS. Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for
erfaringsutveksling mellom utvalgene.
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor.

Sekretariatet
Sekretariatet har følgende ansatte:
•
•

Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling
Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling

Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på
saksbehandlingssystemet 360.
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på
Rådhusplassen 29. Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet. Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine
internettsider.
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i
februar. Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.
Jan T. Løkken deltok på FKTs sekretærkonferanse i Oslo i mars. Begge deltok i de to
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt
Oslo-fjorden.

Sekretariatets oppgaver
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.
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Utvalg
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
Totalt

Møter
6
6
7
7
7
6
7
48 (2015: 52)

Antall saker
37
43
59
43
59
42
48
331 (2015: 328)

Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del
av informasjonsarbeidet.
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og
arkivansvaret for kontrollutvalgene.
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter. Ved
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Når varamedlemmer
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse.
Fra januar 2014 gikk FIKS over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune. Årgangene 2012 og
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester,
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling,
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».
Selskapskontrollen
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll
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for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene.
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper. Fire av kommunene
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon. Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor,
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med
revisjonsselskapene som godt.

Oppstartkonferansen
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og
15. januar 2016. Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på
flere styremøter. Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer.
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller
fornøyde med konferansen.
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30
medlemmer av kontrollutvalgene. Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden,
Arne Maus.
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble
behandlet i styremøtet 17.11. Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018. Under forutsetning om at den
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017. Styret
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.
Informasjon om FIKS
Internettsidene til FIKS (http://www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og hvert
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter.
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.
Økonomi
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av
driftskostnadene fordeles etter folketall.”
Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.
Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene.
Ås, den 2. mars 2017

Thorbjørn Nerland
Styreleder

Jeanette Hoel
Nestleder
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FIKS regnskap 2016
Konto
101000
101090
108020
108040
109000
109050
109055
109900
110000
110010
110040
111000
111510
112020
113000
113010
113030
114000
115000
115030
116000
116001
116500
117040
117090
118500
119000
119090
119510
119520
119530
119590
119999
120000
142900
135000
155000
175000
177000

Kontotekst
Lønn faste stillinger
Feriepengeavsetning faste stillinger
Godtgjørelse folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Pensjon fellesordning
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring
Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik
Arbeidsgiveravgift
0 Lønn og sosiale utgifter
Kontorrekvisita
Abonnementer
Kopieringsmateriell
Medisinsk forbruksmateriell
Bevertning ved møter/utvalg
Diverse utgiftsdekning
Portoutgifter
Telefonutgifter
Linje- og sambandsutgifter
Stillingsannonser
Kurs og opplæring
Kompetanseutviklingstiltak
Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse skattepl.
Telefongodtgjørelse
Utlegg i følge bilag til reise
Andre transportutgifter
Personforsikringer
Husleie
Andre leieutgifter
Kontigenter
Lisenser
Kopieringsavtale
Diverse avgifter og gebyrer
Periodisering av utgifter
Inventar
Moms
1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms
Kjøp fra kommuner
3 Kjøp fra andre
Avsetninger til bundne driftsfond
5 Finansutgifter
Refusjon fra andre kommuner
Refusjon fra andre

171010 Refusjon feriepenger
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt
172900 Momskompensasjon
72 Momskomp.inntekter
195000 Bruk av bundet driftsfond
9 Finansinntekter

Rev.budsjett
Regnskap
2015
Regnskap 2016 2016
872 749
867 000
850 310
117 505
104 000
114 467
45 322
93 000
17 850
0
0
0
170 954
175 000
166 915
1 410
0
1 410
-1 410
0
-1 410
171 168
175 000
162 904
1 377 698
1 414 000
1 312 446
4 830
5 000
1 758
7 788
7 000
9 967
0
3 000
865
0
0
0
1 868
5 000
10 468
2 003
2 000
1 350
7 312
13 000
18 157
4 573
5 000
4 263
2 856
1 000
355
0
0
0
25 661
40 000
40 311
139 960
10 000
0
31 317
24 000
18 117
2 305
0
0
0
0
0
3 679
2 000
772
0
0
0
3 772
5 000
3 462
100 000
108 000
115 000
8 051
16 000
9 437
22 114
23 000
22 066
2 620
0
0
6 500
22 000
14 408
0
0
199
0
0
0
16 389
15 000
0
12 306
10 000
11 530
405 903
316 000
282 484
100 000
97 000
97 000
100 000
97 000
97 000
79 832
0
24 815
79 832
0
24 815
-1 951 128
-1 813 000
-1 700 000
0
0
-5 215
-1 951 128
-1 813 000
-1 705 215
0
0
0
0
0
0
-12 306
-10 000
-11 530
-12 306
-10 000
-11 530
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
4 000
0
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From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

Jan Løkken
"Postmottak@ski.kommune.no"
"Ordfører Tuva Moflag "; "Rådmann Jane Short Aurlien"; "Lars Chr. Bilet"
FIKS - årsberetning og regnskap for 2016
12. september 2017 10:47:00
Fiks regnskap 2016Endelig.pdf
FIKSårsberetning2016.pdf
Revisjonsuttalelse jnr 120-17.pdf

Til kommunestyret
Kopi Kontrollutvalget
Styret for FIKS godkjente i sitt møte 15. juni d.å. regnskapet for FIKS for 2016. Styret vedtok
årsberetningen for 2014 i møtet den 2. mars d.å.
I samsvar med vedtektene kap. 9.2 for FIKS oversendes regnskapet, årsberetningen og
revisjonsuttalelsen datert 30. mai 2017 til kommunestyret som melding.

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
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

05.09.2017 kl. 18:00
Formannskapssalen

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 kommuneadministrasjonen:
Rådmann Jane Short Aurlien
Fra Revisjonen
Revisjonssjef Steinar Neby, Avdelingsleder Didrik Hjort
Diverse merknader:
Lars Christian Bilet ønsket Jane Short Aurlien velkommen som ny, konstituert
rådmann. Han foreslo at rådmannen inviteres til det neste møtet i utvalget for å
drøfte gjensidige forventninger til samarbeidet.
Bilet varslet en sak under Eventuelt

Møteprotokoll godkjent 08.09.2017

Lars Christian Bilet/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

40/17 Orienteringssaker - 17/00260-1 Orienteringssaker : Protokoll Ski kontrollutvalg 05.09 2017

Saksliste
29/17

Rådmannens oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll

30/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018
31/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
32/17 Faglig forum 26. oktober
33/17 Orienteringssaker
Eventuelt

Ski kontrollutvalg 05.09.2017

Side 2 av 6

40/17 Orienteringssaker - 17/00260-1 Orienteringssaker : Protokoll Ski kontrollutvalg 05.09 2017

Ski KU-29/17
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om
internkontroll
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.

Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:
Rådmannen svarte på utvalgets kommentarer og spørsmål. Hun pekte på at det er
satt i gang flere nye tiltak for å styrke internkontrollen. På denne bakgrunn sluttet
utvalget seg til innstillingen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:
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.

Ski KU-30/17
Tema for forvaltningsrevisjon 2018
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.

Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:
Didrik Hjort presiserte at revisjonen i 2017 vil utføre til sammen fire
forvaltningsrevisjoner for Ski, men revisjonen er fleksible i forhold til antallet
bestillinger for 2018. Hjort orienterte om status for arbeidet med
forvaltningsrevisjonsprosjektene som ble bestilt for 2017.
Sekretæren viste til utvalgets forslag overfor kontrollutvalget i Ås om
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor og foreslo at denne vedtas som ett av
temaene i 2018. Ski sin andel vil trolig bli 25% timebudsjettet for prosjektet.
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Utvalgets medlemmer trakk fram følgende tema som aktuelle i 2018:
ressurskrevende brukere, vedtaksoppfølging, flyktningtjenesten,
byggesaksavdelingen og EMPO.
Det ble foreslått å avvente til etter neste fellesmøte med Oppegård før alle temaene
bestemmes. Det kan bli aktuelt å revidere EMPO AS i 2018 dersom Oppegård
velger OK industrier AS.
Votering:
Vedtaket ble enstemmig vedtatt..
Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017:
1. Ressurskrevende brukere
2. Flyktningtjenesten
3. Follo Landbrukskontor (fellesprosjekt)
Ett prosjekt bestemmes etter drøftinger med kontrollutvalget i Oppegård.
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

Ski KU-31/17
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Sekretariatets innstilling:
1. Ski kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert
til Kr 2 834 000
2. Saken oversendes Ski kommune og skal inngå i kommunens budsjett
for 2018.

Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:
Utvalgets vil ta stilling til om de eventuelt ønsker papir eller digital utgave av
Kommunal rapport når kommunestyret har vedtatt budsjettet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:
1. Ski kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert
til Kr 2 834 000
2. Saken oversendes Ski kommune og skal inngå i kommunens budsjett
for 2018.

Ski KU-32/17
Faglig forum 26. oktober
Sekretariatets innstilling:
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Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.
Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.

Ski KU-33/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:
Vedr. vedlegg 3: Sekretæren viste til vedtak i fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i
Ski og Oppegård sak 4/17 vedr. valg av revisor og kontrollsekretariat for den nye
kommunen. Fellesnemnda vedtok i sak 2/17 et prosjekt for eierskap og
interkommunalt samarbeid som bl.a. skal gjennomgå Follo distriktsrevisjon og dette
kan være i strid med reglene for utredning av revisjonsordninger i kommuner.
Rådmannen understreket at utredningsarbeidet vil holde seg til gjeldende lover og
regler og hun noterte seg sekretærens påpekning.
Vedr. vedlegg 3 Aktivitetsplanen: Utvalgets leder orienterte om at neste
kontrollutvalgsmøte flyttes fra 31. oktober til 17. oktober. Dette for at utvalget skal
rekke å behandle rapporten for 2. tertial før kommunestyret. Ingen innvendinger
framkom til dette.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:
Orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt
Lars Christian Bilet refererte en klage han hadde mottatt fra selskapet Uloba med
klage på kommunens håndtering av anskaffelsen av BPA (Brukerstyrt personlig
assistanse). Han foreslo at utvalget innhenter rådmannens redegjørelse i saken før
utvalget avgjør om saken skal tas opp til videre behandling. I møtet ble det
understreket at kontrollutvalget ikke er noe klageorgan for vedtak i kommunen, men
Bilets forslag fikk enstemmig tilslutning.
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KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR. OKTOBER 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

Vedtatte møter 2. halvår: 5.9, 21.9, 17.10,
28.11

15. april 2017

FDR

KU 020517

Mai 2017
Sep 2017

Kommunen
Kommunen

Forelå ikke til KU-møtet 29.5
KU 171017

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

Møteplan
4
5

6

7
8.

Status

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)

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 10.10.2017

Avsluttet
KST 150217

KU 171017

KS T163/16
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

KU 171017

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

KU 20.03.17
KU 48/16
Purret
KU 7.3.17
KU 5.9.17
KU 20.03.17
KU 050917

KST 15.05.17
KST 18.1.17

Våren 2017
2017

Rådmannen
Rådmannen
ÅS KU/FIKS
FIKS

7..2.17
24.1.17

7.2.17
24.1.17

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 10.10.2017

KST 29.3.17
KST 270917
KST 15.05.17
KST
KST 153/16

2

