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Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av 
saken om kunstis/møteplassen til kommunestyret med følgende innstilling: 

Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og meld tilbake til kontrollutvalget 
innen 12 måneder.  

Vedlegg: 
FDR130317SkiKunstisflatenMøteplassenRevisjonsrapport.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok mål og problemstillinger for denne revisjonen 1. november 
2016. Revisjonens forslag til prosjektplan ble vedtatt i utvalgets møte den 13. 
desember, jf. sak 51/16.  Utvalget ba om en underveisrapportering fra revisjonen og 
denne ble gitt i møtet den 24. januar.  

Kontrollutvalget fastsatte følgende formål med forvaltningsrevisjonen: "Formålet 
med prosjektet er å undersøke hvorfor planlegging og sluttføring av 
kunstisflaten/møteplassen har tatt så lang tid, fra 2006 fram til 2016." 

Oppsummering av viktige funn i rapporten: 

Problemstilling nr. 1 
I hvilken grad har administrasjonens arbeid og oppfølging av saken om kunstisflaten/ 
møteplassen vært utført i tråd med kommunestyrets vedtak? 

Revisor finner at kommunens administrasjon begikk tre vedtaksbrudd i saken: 

 Kommunestyresaken i mars 2014 inkluderte ikke kunstisflaten.

I rapporten s.16 framgår det at rådmannens saksframlegg Prosjekt ’Møteplassen’ til 
kommunestyrets møte 5. mars 2014 «nevnte ikke kunstisflaten, til tross for at 
kommunestyret syv uker før (4.12.2013) hadde vedtatt at «etablering av utendørs 
kunstisflate ses i sammenheng med utviklingen av Møteplassen».  Rådmannen 
beklaget dette i møtet og saken ble utsatt.  
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 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble ikke sendt i 2014. 
 

I rapporten framgår det (s. 16, siste avsnitt) at kommunestyret 2. april 2014 : «…10. 
Det bes om at det raskest mulig sørges for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse 
for kunstis, så prosjektet realiseres raskest mulig, uten ytterligere unødvendige 
forsinkelser.»  I kommunestyrets møte den 4. februar 2015 (rapporten s. 21, 2. 
avsnitt) informerte rådmannen om at søknad om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning var sendt til Kulturdepartementet samme dag.  
 

 Anbudsforespørsel med krav om vant ble kunngjort i mai 2015.  
 
Kommunestyret vedtok 8, april 2015 (s. 21, 4. avsnitt: «1. Publikumsflaten bygges 
uten vant.», men (s.21 siste avsnitt) «anbudsforespørselen som ble kunngjort syv 
uker senere, spesifiserte med vant.» 
 
Revisor anslår at administrasjonen forsinket prosjektrealiseringen med ett år, som 
følge av passivitet i 2014 og et lite egnet anbudsopplegg i 2015.  
  
Problemstilling nr. 2 
Hvordan har samspillet mellom administrasjonen og de aktuelle politiske organ 
fungert i denne saken? 
 
Revisor peker på tre årsaker til at administrasjonen nedprioriterte prosjektet: 
 

1. Strid:    
En mengde aktører med ulike meninger presset på og skapte krysspress. 
Virksomhetsleder for Kommunalteknikk opplyser (s. 34 i rapporten) at han har mottatt 
flere hundre e-poster, bl.a. fra politikere om saken. Revisor skriver s. 39, siste avsnitt: 
«Utbygging av idretts- og nærmiljøanlegg preges vanligvis av partnerskap og dialog, 
men i denne saken hersket uenighet innad i idretten og mellom idretten og 
kommunen. Saken fremsto for administrasjonen som et minefelt, billedlig talt. Folk 
som beveger seg i minefelt, går gjerne langsomt.» 
 

2. Arbeidsbyrde: 
Kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2015 inneholdt 24 verbalvedtak som 
politikerne ønsket utredet. Virksomhetsleder for Kommunalteknikk kommenterer at 
«Det ble mange utredninger, som gikk på bekostning av annet arbeid.» Revisjonen 
oppsummerer s. 39, siste avsnitt, med at «en rekke større og kanskje viktigere 
investeringsprosjekter lå på virksomhet Kommunalteknikks bord og byggeplass; 
disse kunne gjerne prioriteres.» Prosjektet Møteplassen virket for dem ikke modent.  
 

3. Tendens til ignorering av vedtak med utspring hos politikere. 
Revisjonen mener administrasjonen fremstår som lite lydhør overfor kommunestyret i 
denne saken.  Revisjonen peker på at politiske organer blandet seg inn i det som 
normalt er administrasjonens domene, men i denne saken synes politisk innblanding 
berettiget. Side 40 i rapporten: »Saken hadde kjørt seg fast. Til og med i byggefasen 
(2.halvår 2016) kunne toget ha sporet av uten politikernes inngripen.»  Revisor føyer 
til at «Flere politikere beskriver en negativ holdning til politiske forslag mer generelt. 
Revisor har ikke sett på andre saker, men man bør ta politikernes frustrasjon på 
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alvor.» Revisor bemerker også (s. 40) » Saken preges av forskjeller i 
virkelighetsoppfatning på en rekke punkter.»  
 
Problemstilling nr. 3: 
Hvordan har samhandling og involvering med idrettsrådet, idrettslag og andre berørte 
parter vært i denne saken? 
 
Revisor viser til at idrettens organer hadde ulike og varierende standpunkter i saken. 
Det ble en utfordring for kommunen å forholde seg til dette. 
 
Rapporten s. 41: «Ski idrettsråd stilte seg positiv til kunstisflaten i 
handlingsprogrammet for 2014, men 11 måneder senere (6.10.2014) karakteriserte 
Idrettsrådet isflateforslaget som et politisk benkeforslag fra Venstre.»  
 
Ski IL Ishockey støttet den kombinerte løsningen hele veien. 
 
Revisor peker også på at Idrettsrådet og Ski IL alliansen har hatt andre vurderinger 
av sikkerhetstiltak, arealbruk og pengebruk i Ski idrettspark enn kommunestyrets 
flertall.  De mente også at prosjektet kunstisflaten sto i motsetning til deres eget 
prosjekt møteplassen.  
 
Revisor mener denne saken viser at kjørereglene mellom Ski kommune og idretten 
er uklare.  
 
Revisor uttaler også (s. 42) at «Motstanden mot et kombinert anlegg for sommer og 
vinter er vanskelig å forstå, især når forslaget kommer fra grunneier, som også er en 
stør økonomisk bidragsyter til idretten.» 
 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:   
a. Rådmannen bes sørge for at kommunestyrets vedtak får større gjennomslag i 

administrasjonen. Gjennomføringsevnen bør styrkes.  
b. Rolledeling og forventninger mellom politisk og administrativt nivå bør drøftes. 

Kommunens verdier – åpenhet og respekt – bør vektlegges.   
c. Administrasjonen bør utarbeide konkurransegrunnlag som stimulerer 

leverandører til å legge inn anbud. Rådgivende ingeniørfirma bør styres i denne 
retning.  

 
Rådmannens uttalelse til rapporten er tatt inn fra s. 89.  
Rådmannen viser i sin uttalelse blant annet til: 

- Budsjettet på 9.3 mill.kr for kunstisflaten inkluderte sandvolleybaner og et 
felles overbygd møterom.  

- Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning ble først mulig etter 
kommunestyrets vedtak 4. februar 2015.  

- I forhold til revisors anbefalinger viser rådmannen til de tiltak som allerede 
gjennomføres. Rådmannen vil arbeide for å få tilstrekkelige administrative 
ressurser for å gjennomføre vedtakene i kommunestyret. 

- Rådmannen har noen merknader til revisors metodebruk, blant annet utvalget 
av intervjuobjekter og gjengivelsen av intervjuene. 
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Sekretariatets vurdering: 
 
Revisjonen kommenterer til slutt i rapporten rådmannens uttalelse. Revisjonen viser 
til at deres vurdering om at rådmannen ikke sendte prosjektet til idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning i 2014 var et vedtaksbrudd, er basert på en skjønnsmessig 
vurdering.   For sekretariatet er hverken rådmannens begrunnelse på dette punkt 
eller revisjonens kommentar særlig opplysende. I følge departementet veiledning til 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (09/15) er dette først og fremst en 
godkjenning av de tekniske planene og tegningene for anlegget. Søknaden skal bl.a 
inneholde en foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget. 
 
Gjennomføringen av planene om kunstisflate/møteplassen bar preg av uenighet, 
basert på ulike interesser i prosjektet, stort engasjement, tvil fra enkelte om 
administrasjonens vilje til å følge opp kommunestyrets vedtak og ulik 
virkelighetsoppfatning blant aktørene. Intervjuene som følger rapporten viser at 
enkelte konfliktlinjer fortsatt lever. Sekretariatet mener forvaltningsrevisjonen på en 
god måte har fått fram meningene til de ulike aktørene i saken. Revisjonen har fulgt 
opp hovedformålet med prosjektet som var å undersøke hvorfor planlegging og 
sluttføring av kunstisflaten/møteplassen tok så lang tid, fra 2006 til 2016 og fulgt opp 
de problemstillingene som kontrollutvalget ba å få belyst. Vi mener bredden i 
dokumentasjonen som er innhentet og kvalitetssikret gir et godt grunnlag for 
revisjonens anbefalinger.   
 
 
Ås, 13.03.17 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport fra Follo distriktsrevisjon av x.3.2017 vedr.  

     Gjennomgang av saken om kunstisflate/møteplassen 



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

 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS     Org.nr. 914 022 134 MVA   

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstisflaten, åpning 5.11.2016. Foto: Kim Aastangen.  

 

 

    Ski, 13.3.2017  

  

 

GJENNOMGANG AV SAKEN OM  

KUNSTISFLATEN/MØTEPLASSEN 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport for Ski kommune 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

2 

INNHOLD 

 
1 INNLEDNING............................................................................................................................................................................. 3 

1.1 BAKGRUNN ............................................................................................................................................... 3 
1.2 SAMMENDRAG ........................................................................................................................................... 3 
1.3 KONKLUSJONER .......................................................................................................................................... 3 

1.3.1 Administrasjonens arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak ................................................... 3 
1.3.2 Samspill mellom administrasjon og politiske organer .................................................................. 4 
1.3.3 Samhandling med idrettsråd, idrettslag og andre berørte parter ................................................ 4 

1.4 ANBEFALINGER ........................................................................................................................................... 4 
2 PROSJEKTBESKRIVELSE ....................................................................................................................................................... 5 

2.1 BESTILLING – FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER ................................................................................................ 5 
2.2 PRESISERING OG AVGRENSNING ..................................................................................................................... 5 
2.3 INFORMASJON OM REVIDERT ENHET – ORGANISERING ........................................................................................ 6 
2.4 METODE ................................................................................................................................................... 7 

2.4.1 Metode generelt ........................................................................................................................... 7 
2.4.2 Metode i dette prosjektet ............................................................................................................. 7 

3 ADMINISTRASJONENS ARBEID I FORHOLD TIL KOMMUNESTYRETS VEDTAK ...................................................... 11 

3.1 REVISJONSKRITERIER ................................................................................................................................. 11 
3.2 DATAGRUNNLAG ...................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Kommuners ressursbruk på idrettsanlegg .................................................................................. 11 
3.2.2 Aktører og dynamikk ................................................................................................................... 12 
3.2.3 Ski idrettspark ............................................................................................................................. 14 
3.2.4 Forprosjektfase 2006–2013 ........................................................................................................ 14 
3.2.5 Hovedprosjektfase 2014–2016 ................................................................................................... 16 
3.2.6 Anbudsprosess – konkurransegrunnlag ...................................................................................... 26 
3.2.7 Spillemiddeltilskudd .................................................................................................................... 28 
3.2.8 Prosjektregnskap......................................................................................................................... 29 
3.2.9 Noen hovedpunkter i prosessen 2006–2016 ............................................................................... 30 

3.3 VURDERING ............................................................................................................................................. 31 
4 SAMSPILL MELLOM ADMINISTRASJON OG POLITISKE ORGANER ........................................................................... 34 

4.1 REVISJONSKRITERIER ................................................................................................................................. 34 
4.2 DATAGRUNNLAG ...................................................................................................................................... 34 

4.2.1 Samspill politikk – administrasjon ............................................................................................... 34 
4.2.2 Byggesaksbehandling ................................................................................................................. 35 

4.3 VURDERING ............................................................................................................................................. 38 
5 SAMHANDLING MED IDRETTSRÅD, IDRETTSLAG OG ANDRE BERØRTE PARTER ................................................. 41 

5.1 REVISJONSKRITERIER ................................................................................................................................. 41 
5.2 DATAGRUNNLAG ...................................................................................................................................... 41 
5.3 VURDERING ............................................................................................................................................. 41 

6 LITTERATUR .......................................................................................................................................................................... 43 

VEDLEGG 1: POLITIKERES OPPFATNINGER ............................................................................................................................. 44 

VEDLEGG 2: IDRETTSREPRESENTANTERS OPPFATNINGER ................................................................................................. 65 

VEDLEGG 3: HISTORIKK ................................................................................................................................................................ 74 

VEDLEGG 4: OVERSIKTSKART OVER SKI IDRETTSPARK ...................................................................................................... 87 

VEDLEGG 5: KUNSTISFLATE I DRAMMEN ................................................................................................................................. 88 

VEDLEGG 6: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN .................................................................................................... 89 

VEDLEGG 7: REVISJONENS KOMMENTAR TIL RÅDMANNENS UTTALELSE....................................................................... 93 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

3 

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. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går 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 vedtok i møte 1.11.2016 (sak 43/16) å bestille forvaltningsrevi-

sjonsprosjektet Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen. 

1.2 Sammendrag 

Forvaltningsrevisjonens formål er å undersøke hvorfor planlegging og sluttføring av prosjekt 

kunstisflaten/møteplassen tok ti år. Prosjektet støtte på en rekke problemer: banetype, plasse-

ring, vant, spillemiddeltilskudd, investeringsutgifter, driftsutgifter, anbudsopplegg, bygge-

saksbehandling, kjøleanlegg, støttemur og gjerde. Tid gikk bort i modning av et konfliktfylt 

prosjekt, men også i administrasjonens passivitet og feil.  

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.3.1 Administrasjonens arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak 

Kommuneloven fastsetter (§ 23-2) at "Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges 

fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt". I saken om 

kunstisflaten/møteplassen ble det mye utredning og for lite fokus på iverksetting. Forprosjekt-

fasen 2006–2013 gikk med til diskusjon om prioritering i årlige handlingsprogrammer for 

kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedprosjektfasen 2014–2016 

hadde fokus på prosjektering og iverksetting. Hele prosessen omfattet et stort antall aktører og 

mange endringer i ønskene for idretts- og nærmiljøanlegg.  

 

Revisor finner at Ski kommunes administrasjon begikk tre vedtaksbrudd i saken:  

 Kommunestyresaken i mars 2014 inkluderte ikke kunstisflaten. 

 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble ikke sendt i 2014. 

 Anbudsforespørsel med krav om vant ble kunngjort i mai 2015.  
 

Også på noen andre punkter var administrasjonens arbeid og oppfølging av saken ikke i tråd 

med kommunestyrets vedtak. Revisor anslår at administrasjonen forsinket prosjektrealise-

ringen med ett år, som følge av passivitet i 2014 og et lite egnet anbudsopplegg i 2015.  

 

Nærmiljøanlegget kostet 6,7 mill. kr i investeringsutgifter. (Halve kostnaden for støttemur 

regnskapsføres på prosjektet.) Sparebankstiftelsen DNB ga et tilskudd på 700 000 kr. Spille-

middeltilskudd ender trolig på 1,5 mill. kr. Ski kommunes netto investeringsutgift beløper seg 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

4 

til 4,5 mill. kr. I tillegg kommer konsulenthonorar til Sweco på 0,5 mill. kr (driftsutgift).  

1.3.2 Samspill mellom administrasjon og politiske organer 

Prosjekt kunstisflaten/møteplasssen ble, etter revisors vurdering, nedprioritert av tre årsaker:  

 Strid: I mengden av aktører og krysspresset av krav reagerte kommuneadministrasjo-

nen med å bevege seg langsomt. Gjennomføringsevnen ble nedsatt. 

 Arbeidsbyrde: Virksomhet Kommunalteknikk hadde også andre prosjekter som skulle 

prioriteres.  

 Tendens til ignorering av vedtak med utspring hos politikere: Administrasjonen frem-

står som for lite lydhør overfor kommunestyrets bestilling i denne saken.  
 

Kommunelovens formålsparagraf (§ 1) om funksjonsdyktig kommunalt folkestyre og effektiv 

og tillitskapende forvaltning, ble ikke godt nok etterlevd i denne saken. Med ca. 170 kommu-

nestyresaker årlig kan oppfølgingen svikte i enkelte saker. Det viktige er å lære av saken.  

 

Politiske organer blandet seg inn i det som normalt er administrasjonens doméne. I denne 

saken var det berettiget. En tendens til tillitssvikt mellom politisk og administrativt nivå som 

kan ha et noe bredere omfang, toppet seg i saken om kunstisflaten/møteplassen.  

1.3.3 Samhandling med idrettsråd, idrettslag og andre berørte parter 

Ski idrettsråd var dels positiv og dels negativ til kunstisflaten. Ski IL Alliansen var det meste 

av tiden negativ, unntatt Ski IL Ishockey som var positiv. Idrettens organer hadde altså ulike 

og varierende standpunkter i saken. Å forholde seg til dette, ble en utfordring for kommunen.  

 

Ski IL Alliansen hadde egne vurderinger av sikkerhetstiltak, arealbruk og pengebruk i Ski 

idrettspark, og de opplevde at deres møteplassprosjekt ble overkjørt. Motstanden mot et kom-

binert anlegg for sommer og vinter er likevel vanskelig å forstå, især når forslaget kom fra Ski 

kommune, som er grunneier og økonomisk bidragsyter til idretten. Kommunen ønsket å 

disponere 0,8 av sine 77 dekar i idrettsparken. Eiers privilegium er av og til å sette sin vilje 

igjennom. Dette bør idrettens organer respektere. 

 

I stridens hete falt det harde ord i og rundt idrettsparken. Deltakere i kommunal administra-

sjon og politikk, inkludert frivilligheten, bør tilstrebe samarbeidsånd. Respektfull fremferd 

overfor kommunens folkevalgte forventes.  

 

En vanskelig og uryddig prosess førte frem til et godt resultat: en kunstisflate om vinteren og 

en møteplass med ballbaner om sommeren. Isflaten har fått mange brukere.  

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:   

a. Rådmannen bes sørge for at kommunestyrets vedtak får større gjennomslag i 

administrasjonen. Gjennomføringsevnen bør styrkes.  

b. Rolledeling og forventninger mellom politisk og administrativt nivå bør drøftes. Kommu-

nens verdier – åpenhet og respekt – bør vektlegges.   

c. Administrasjonen bør utarbeide konkurransegrunnlag som stimulerer leverandører til å 

legge inn anbud. Rådgivende ingeniørfirmaer bør styres i denne retning.  
 

Steinar Neby /s./     Didrik Hjort /s./ 

revisjonssjef     avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget fastsatte følgende formål med forvaltningsrevisjonen: "Formålet med 

prosjektet er å undersøke hvorfor planlegging og sluttføring av kunstisflaten/møteplassen har 

tatt så lang tid, fra 2006 fram til 2016."
1
  

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger:  

1. "I hvilken grad har administrasjonens arbeid og oppfølging av saken om kunstisflaten/ 

møteplassen vært utført i tråd med kommunestyrets vedtak? 

2. Hvordan har samspillet mellom administrasjonen og de aktuelle politiske organ fungert i 

denne saken? 

3. Hvordan har samhandling og involvering med idrettsrådet, idrettslag og andre berørte 

parter vært i denne saken?" 

2.2 Presisering og avgrensning 

Oppdraget er å evaluere, nærmest granske, et investeringsprosjekt med vekt på måloppnåelse i 

forhold til kommunestyrets vedtak. Revisor besvarer problemstillingene slik:  

1. Administrasjonens arbeid i forhold til kommunestyrets vedtak: Inndeling av prosjektet i 

forprosjektfase (2006–2013) og hovedprosjektfase (2014–2016) er hensiktsmessig. Vikti-

ge hendelser i prosjektet gjengis, men ikke alle detaljer får plass. Også kultursjefens 

presentasjon av prosjektets historikk gjengis (vedlegg 3); heller ikke denne er komplett. 

Forvaltningsrevisjonens formål er å undersøke tidsbruken i prosjektet, men vi oppsumme-

rer også pengebruken, med tall fra prosjektregnskapet som forelå i januar 2017; pengebru-

ken evalueres ikke. Vi ser også nærmere på anbudsopplegg, og spillemiddeltilskudd.
2
 

Politikeres uttalelser (vedlegg 1) om vedtaksbrudd vurderes.
3
 

2. Samspill mellom administrasjon og politiske organer: Kunstisflaten/møteplassen var et 

prosjekt med uvanlig stor detaljinteresse fra politikere og mange vedtak. Saken belyses 

med intervjuer med en rekke politikere (vedlegg 1). Byggesaksbehandlingen gjennomgås 

under denne problemstillingen.  

3. Samhandling med idrettsråd, idrettslag og andre berørte parter: Samarbeidet med Ski 

idrettsråd og deres medlemsklubber, i første rekke Ski IL Alliansen, drøftes. Saken bely-

ses med intervjuer med idrettens representanter (vedlegg 2). Andre berørte parter, som 

Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune, Norges Ishockeyforbund, rådgivende 

ingeniørfirma og entreprenørfirma, omtales diverse steder i rapporten. 

 

De tre problemstillingene griper inn i hverandre. Datagrunnlag under problemstilling nr. 1 

(kapittel 3.2) gjelder også for problemstilling nr. 2 og 3. 

                                                           
1
 Saken om kunstisflaten/møteplassen omtales i rapporten også som isflatesaken. 

2
 Anbud er "et skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling", ifølge Bokmålsordboka. 

Spillemidler kalles også "tippemidler". 

3
 Vedtaksbrudd omtales av og til i medier, men Bokmålsordboka har "ingen informasjon om ordet 'vedtaksbrudd' 

i bokmålsdatabasen". Oppfølging av vedtak har et innslag av skjønn; når et vedtaksbrudd oppstår er ikke like 

klart som når et lovbrudd oppstår. Revisor benytter "vedtaksbrudd" i klare tilfeller. I gråsonen benyttes 

"mangelfull vedtaksoppfølging" eller "ikke i tråd med vedtak".  
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2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommunes øverste organ er kommunestyret (41 representanter). Også formannskap (11 

medlemmer), utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for teknikk og miljø berøres i rapporten. 

Kommunens personell utfører til sammen ca. 1966 årsverk. Administrativ organisering 

omfatter rådmann, fire kommunalsjefer og 32 virksomheter: 

 

 
 

Ski kommunes administrative organisering fra 1.12.2016. Kommunalsjef for Samfunn tiltrer i april 2017.  

Hver kolonne i organisasjonskartet utgjør et kommunalområde. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): 

Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administrasjon. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt område.
4
  

                                                           
4
 Navn på kommunalområder og virksomheter skrives med stor forbokstav i denne rapport, for tydelighetens 

skyld. Prosjektene kunstisflaten og møteplassen skrives med liten forbokstav, bortsett fra i noen sitater. 
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Forvaltningsrevisjonen berører tre virksomheter i kommunalområde Samfunn:  

 Virksomhet Kultur og fritid har 37 årsverk. 

 Virksomhet Kommunalteknikk har 57 årsverk. Prosjektavdelingen har 14 årsverk, 

hvorav 12 ingeniører. I tillegg kommer rundt seks innleide byggeledere.   

 Virksomhet Plan/bygg og geodata har 28 årsverk. 

 

I tillegg berøres innkjøpsavdelingen, som har fem årsverk og sorterer under virksomhet 

Fellestjenester i kommunalområde Administrasjon.  

 

Ski kommune hadde driftsinntekter på 2,2 mrd. kr i årsregnskap 2016. Investeringer i 

anleggsmidler utgjorde 433 mill. kr.  

 

Ski kommunes befolkning steg i 2016 med 437 innbyggere, det vil si 1,4 % (mot 0,9 % i 

landet og 1,7 % i Akershus). Ski kommune har 30 698 innbyggere (1.1.2017). 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. 

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 rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (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 gjennom-

føres 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. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-

portutkast sendes normalt 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. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier er kommuneloven, lov om offentlige anskaffelser og plan- og byg-
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ningsloven, samt kommunens egne reglementer. Datakilder er dokumenter, informanter 

(intervju), regnskap og statistikk. Et sentralt dokument er Kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv 2008–2018, Ski kommune med årlige handlingsprogrammer. Saken om-

fatter også kommunestyresaker (saksfremlegg og vedtak), notater og e-poster. Administrasjo-

nen leverte en dokumentsamling til revisor, som i tillegg har mottatt e-poster fra oppvekst-/ 

kulturutvalgsleder (varaordfører) m.fl. 

 

Revisor har intervjuet og mottatt skriftlige uttalelser fra ni politikere. Revisor har videre 

intervjuet fem tillitsvalgte i idretten og motatt e-post fra en daglig leder. Politikere og idretts-

representanters uttalelser gjengis i stor utstrekning i sitats form. Revisor har nedskrevet og 

redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene til korrigering og godkjenning i epost-

dialog.  

 

Follo distriktsrevisjon IKS har valgt å gjengi referatene i sin helhet, fordi de belyser saken og 

for ikke å holde tilbake informasjon. Uttalelsene belyser flere problemstillinger og er samlet i 

vedlegg 1 og 2. 

 

Revisor har intervjuet en virksomhetsleder og fem fagmedarbeidere i kommuneadministrasjo-

nen, samt hatt tre møter med rådmann og kommunalsjefer. Rådmannen har fått anledning til å 

gi skriftlig kommentar til politikeres uttalelser i saken, men har valgt å gi sitt tilsvar samlet i 

høringsuttalelsen til revisjonsrapporten (vedlegg 6). Hovedpunkter i rådmannens syn på saken 

er kjent for Follo distriktsrevisjon IKS og hensyntatt i våre vurderinger. 

 

Stor grad av åpenhet har vært nødvendig i denne forvaltningsrevisjonen. Mange informanter 

kommer til orde i rapporten. Follo distriktsrevisjon IKS gjør sine egne vurderinger og konklu-

sjoner. Uavhengighet og integritet er grunnleggende i all forvaltningsrevisjon; i dette 

prosjektet har vi vært særlig bevisste på det.  

 

I tråd med Standard for forvaltningsrevisjon har Follo distriktsrevisjon IKS sendt rapport-

utkast til rådmannen for kvalitetssikring (verifisering) av datagrunnlaget. Politikere er en 

sentral del av revisjonsobjektet i denne forvaltningsrevisjonen. Revisor sendte derfor rapport-

utkast også til ordfører for verifisering. For å verifisere det store datagrunnlaget der oppvekst-

/kulturutvalgsleder er involvert, gikk rapportutkast også til henne. Rapportutkast ble dermed 

grundig kvalitetssikret fra ulike ståsteder i isflatesaken. 

 

Politikere og idrettens representanter er ikke plukket ut ved tilfeldig utvalg. Revisor har ikke 

sett på andre saker enn kunstisflate/møteplass-saken. På denne bakgrunn bør man være 

varsom med å generalisere.  

 

Som et bakteppe gjengis et par indikatorer for kommuners ressursbruk på idrettsbygg fra 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2015. 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 kommu-

nens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:  



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

9 

 

Dato:  Aktivitet (startdato):  

1.11.2016: Ski kommunes kontrollutvalg vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

8.11.2016: Oppstartsbrev sendt til rådmann Audun Fiskvik.  

1.12.2016: Oppstartsmøte holdt med rådmann, kommunalsjef for Oppvekst Jane Short 

Aurlien, virksomhetsleder for Kultur og fritid (kultursjef) Mette Skrikerud, 

virksomhetsleder for Kommunalteknikk Tom Schei, virksomhetsleder for 

Plan/bygg og geodata Hans Vestre og juridisk spesialrådgiver Cathrine Holm. Fra 

Follo distriktsrevisjon IKS møtte revisjonssjef Steinar Neby og avdelingsleder for 

forvaltningsrevisjon Didrik Hjort.  

2.12.2016: Telefonintervju med daglig leder Geir A. Svartangen, Isbaneteknikk AS, Sande.  

8.12.2016: Møte med prosjekteringsgruppeleder Fabian Geiser, Sweco Norge AS, Ski.  

13.12.2016: Prosjektplan godkjent av kontrollutvalget.  

19.12.2016: Møte med avdelingsleder for innkjøpsavdelingen (innkjøpsleder) Ulla Listerud. 

20.12.2016: Møte med oppvekst-/kulturutvalgsleder (OK-utvalgsleder, som også er varaord-

fører) Camilla Hille.  

21.12.2016: Møte med leder for Ski IL Alliansen Svein Thompson. Møte med ordfører Tuva 

Moflag.   

3.1.2017: Møte med teknikk-/miljøutvalgsleder (TM-utvalgsleder) Vetle Bo Saga. 

4.1.2017: Møte med André Kvakkestad, varaordfører 2011–2015.  

5.1.2017: Møte med konsulent i virksomhet Kultur og fritid (kulturkonsulent) Anne Berit 

Hogstad.  

6.1.2017: Telefonsamtale med rådgiver Torunn Korneliussen i Akershus fylkeskommunes 

avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse. Møte med ordfører, OK-utvalgsleder og 

TM-utvalgsleder.   

9.1.2017: Møte med kommunestyrerepresentant Gunnar Helge Wiik.  

10.1.2017: Møte med virksomhetsleder for Kommunalteknikk og byggeleder James Osuma. 

11.1.2017: Møte med Jack Ove Valø, leder for Ski IL Ishockey 2003–2010.  

12.1.2017: Møte med kommunestyrerepresentant Anne Kristine Linnestad (ordfører 2011-15). 

13.1.2017: Telefonintervju med styremedlem i Ski IL Alliansen Stein Rasch.  

17.1.2017: Møte med tidligere ordfører Amund Kjernli.  

18.1.2017: Skriftlig uttalelse mottatt fra kommunestyrerepresentant Anders Eidsvaag Graven.  

19.1.2017: Møte med styremedlem i Ski IL Alliansen Eirik Sjøvoll.  

20.1.2017: Møte med overingeniør Helge Klevengen i virksomhet Plan/bygg og geodata og 

kontorleder Bjørn Vemer i Follo byggetilsyn. 

24.1.2017: Underveisrapport til kontrollutvalget.  

27.1.2017: Møte med styreleder i Ski Alliansehall AS Rune Sletner.  

31.1.2017: Telefonsamtale med Kjell Nilsen, Dravn Sport, Drammen.  

1.2.2017: Møte med rådmann, kommunalsjef for Samfunn Kjell Sæther (kontaktperson for 

forvaltningsrevisjonen) og kommunalsjef for Oppvekst.  

1.2.2017: Telefonintervju med kommunestyrerepresentant J. Kristian Bjerke. 

8.2.2017: Møte med rådmann og kommunalsjefer Samfunn og Oppvekst for verifisering.   

13.2.2017: Utkast til revisjonsrapport sendt til ordfører og varaordfører for verifisering. 

15.2.2017: Møte med kontrollsjef Jan T. Løkken i Follo interkommunale kontrollutvalgs-

sekretariat (FIKS) og kontrollutvalgsleder Lars Chr. Bilet. 

28.2.2017: Revisjonsrapport sendt rådmannen til høringsuttalelse. 

13.3.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS. 

20.3.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Personers navn oppgis første gang, deretter som regel tittel. Politikere omtales med nåværende politisk verv.  
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Denne forvaltningsrevisjon skiller seg ut ved at saken som gjennomgås er konfliktfylt. 

Revisjonsrapporten spenner fra juss til byggfag. Inkludert referat fra intervjuer med 

informanter er rapporten blitt dobbelt så lang som normalt fra Follo distriktsrevisjon IKS. 

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune – politikere så vel som administrasjon – 

og Ski IL Alliansen i forvaltningsrevisjonen.   
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3 ADMINISTRASJONENS ARBEID I FORHOLD TIL 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha et funksjonsdyktig folkestyre og effektiv og tillitskapende forvaltning.  

 Kommunestyret er det øverste kommunale organ.  

 Administrasjonssjefen (rådmannen) skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte 

(politiske) organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen 

skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser. 

 

Revisjonskriteriene er hentet fra kommuneloven (1992):  

 § 1: "Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig 

kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning 

av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjo-

nale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til 

rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." 

 § 6: "Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale 

organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke 

annet følger av lov eller delegasjonsvedtak." 

 § 23-2: "Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll." 

 

Også anskaffelsesloven (1999) berøres.   

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Kommuners ressursbruk på idrettsanlegg 

Kostra-statistikk gir følgende bilde av kommuners ressursbruk på idrettsanlegg:  

 

Problemstilling nr. 1: I hvilken grad har administrasjonens arbeid og oppfølging av saken 

om kunstisflaten/møteplassen vært utført i tråd med kommunestyrets vedtak? 
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Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-tabell K1 Kultur (konsern, endelige tall 2015).  

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 13 består av "Store 

kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de fire største byene". 49 kommuner, bl.a. 9 Akershus-kommuner: 

Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Eidsvoll. 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-tabell K1 Kultur. 

 

Øverste diagram viser at Ski kommune har høyere driftsutgifter til idrettsanlegg per innbygger 

enn sammenliknbare kommuner. Ski kommunes investeringsutgifter til idrettsanlegg lå i 2013 

og 2014 på linje med andre kommuner, men falt i 2015.   

3.2.2 Aktører og dynamikk  

Kunstisflaten/møteplassen er et relativt lite investeringsprosjekt med mange aktører og mye 

dynamikk: 
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    Stat og fylke:      

   Kulturdepartementet      

    Akershus fylkeskommune   

 

     

            DYNAMIKK    Nye fakta, ønsker og vedtak 

2006           2016 

   AKTØRER        

   

 Idrettens organer:   Ski kommune: 

 Ski idrettsråd
5
    Politisk nivå:  

 Ski IL Alliansen
6
   Kommunestyre og formannskap  

 Ski IL Ishockey (Ski Hockey) Utvalg for oppvekst og kultur 

 Ski IL Håndball   Utvalg for teknikk og miljø 

 Ski IL Fotball    Enkeltpolitikere 

 Ski Alliansehall AS
7
   Administrativt nivå: 

 Norges Ishockeyforbund  Rådmann 

     Kommunalsjefer for Oppvekst og Samfunn 

     Virksomhet Kultur og fritid 

     Virksomhet Kommunalteknikk 

     Virksomhet Plan/bygg og geodata  

     Leverandører: 

     Sweco Norge AS 

     Isbaneteknikk AS 
 

Aktører og dynamikk i saken om kunstisflaten/møteplassen.  
 

Dynamikken henger sammen med at kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 

som hovedrulleres hvert åttende år, har årlige handlingsprogrammer. Sak Kommunedelplan 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008–2018 – revidering av handlingsprogrammet for 

2013 (vedtatt av kommunestyret 5.12.2012) forklarer: "Prosjekter det skal søkes spillemidler 

på, må stå omtalt og være prioritert i denne planen. Selve handlingsprogrammet bak i planen 

skal revideres hvert år. Årlig rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplanen er 

bestemt av Kulturdepartementet (V-0798). Årsaken er at nye, realistiske prosjekter skal kunne 

søke spillemidler og at politikerne skal ha et oppdatert styringsredskap."  

 

De årlige handlingsprogrammene fordeler planlagte anlegg i to kategorier: ordinære anlegg, 

det vil si idrettsanlegg, og nærmiljøanlegg. Kommunene sender søknad om spillemidler 

(statstilskudd) innen 15. januar hvert år til fylkeskommunen, som tildeler spillemidler på 

vegne av Kulturdepartementet. 

 

                                                           
5
 "Ski idrettsråd er et samordningsorgan for idretten i Ski kommune, valgt blant idrettslagene i kommunen. 

Idrettsrådet er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund og Olympiske 

Komité gjennom Akershus Idrettskrets." (Samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski idrettsråd, 2010, s. 1.) 

Ski idrettsråd omfatter rundt 40 lag og klubber med til sammen 12 000 medlemmer.  

6
 Ski IL Alliansen består av åtte idrettslag (særidretter), bl.a. Ski IL Ishockey. Ski IL Alliansen har 2900 

medlemmer (barn og voksne). IL vil si idrettslag. Kortnavnet "Alliansen" benyttes av og til.  

7
 Ski Alliansehall AS eies 100 % av Ski IL Alliansen. 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

14 

3.2.3 Ski idrettspark 

Ski idrettspark ligger på en 77 dekar stor tomt, som eies av Ski kommune og er regulert til 

idrettsanlegg. Ski kommune eier alle bygg og anlegg unntatt Alliansehallen og tennishall:  

a. Idrettshaller: 

 Skihallen med én flerbruksbane.  

 Ishall med én ishockeybane.  

 Alliansehallen med to flerbruksbaner; eies av Ski Alliansehall AS.  

 Tennishall; eies av Ski IL Tennis.  

b. Utendørs idretts-/nærmiljøanlegg: 

 Friidrettsstadion godkjent for internasjonale mesterskap; tribune med 1900 plasser. 

 En fotballbane med naturgress 

 To fotballbaner med kunstgress. 

 Fem tennisbaner. 

 Kunstisflate/møteplass. 

 Udisponert tomteareal. 

 

Ski idrettspark benyttes av Ski videregående skole og Ski ungdomsskole på hverdager kl. 08–

16 og av idrettslagene på kveldstid og i helger. Virksomhet Kommunalteknikk drifter mye av 

idrettsparken. Ski Alliansehall AS drifter Skihallen for virksomhet Eiendom.  

 

Ski kommune utbetalte 979 735 kr til Ski Alliansehall AS i 2016 (regnskap). Beløpet omfattet 

driftstilskudd 364 248 kr, leie for Aktiv på dagtid 440 000 kr og leie for Ski ungdomsskole 

175 487 kr. Utbetalingen var 970 898 kr i 2015. 

3.2.4 Forprosjektfase 2006–2013 

2006–2011: kunstisflate 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2004–2014, Ski kommune lå til grunn 

for handlingsprogrammet for 2007, som kommunestyret vedtok 29.11.2006. Her står "Ski 

idrettspark Utendørs isflate" oppført med en investeringskostnad på 80 000 kr.  

 

Til Ski kommunes hovedrullering av kommunedelplanen i desember 2007 meldte Ski IL 

Alliansen inn 11 prosjekter i Ski idrettspark, herunder "utendørs isflate". Kommunestyret 

vedtok (12.12.2007) Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008–2018, Ski 

kommune, der isflaten sto oppført som et uprioritert nærmiljøanlegg til 80 000 kr.  

 

Om denne tidlige utgaven av prosjektet var kunstisflate, som har kunstig nedkjølt is, eller 

naturisflate, er noe usikkert. Leder i Ski IL Ishockey 2003–2010, Jack Valø, opplyser at det 

var kunstisflate; det lave beløpet var ment som en startbevilgning. Revisor legger dette til 

grunn. 

 

I handlingsprogrammet for 2009 står "Ski idrettspark – skøyteløkke i plast" (837 113 kr) prio-

ritert på 8. plass. Leder i Ski IL Ishockey 2003–2010 forklarer at plastis – også kalt plastrink – 

var en "jippo" i Norge i 2006–2007. Plastis krevde imidlertid omfattende daglig vedlikehold, 

og man erfarte kjemikalieskader på barn. Han advarte den gang (e-post 2008) mot plastis, og 

til revisor betegner han det som for lengst forlatt teknologi. Likevel har plastis stått oppført i 

Ski kommunes handlingsprogrammer ved siden av kunstisflate hvert år – også i handlingspro-

grammet for 2017.  
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Kulturkonsulenten forklarer systemet: Idrettens ønsker står sentralt i beslutningsprosessen for 

idrettsanlegg, og kommunene må hele veien foreta prioriteringer. Handlingsprogrammet er en 

ønskeliste for idrettslagene, og administrasjonen har ikke midler til å jobbe frem alle tiltak 

som er meldt inn. "Men alle tiltak som ble spilt inn av idrettslagene i 2007, sto i handlings-

programmet frem til hovedrulleringen åtte år senere. Nye tiltak kan komme til, men ingenting 

blir strøket, bortsett fra de tiltakene som har fått spillemidler. Alle kommuner gjør det slik." 

 

Første handlingsprogram som tydelig talte om en utendørs kunstisflate, var handlingspro-

grammet for 2011 (vedtatt av kommunestyret 15.9.2010), der "Ski idrettspark – kunstisflate" 

til 2,4 mill. kr ble prioritert på 6. plass. Handlingsprogrammet for 2012 (vedtatt 7.12.2011) 

prioriterte kunstisflaten på 9. plass.   

 

Årsrapport for Ski idrettsråd for 2011 opplyste at "Ski IR har også vært i flere møter med Ski 

kommune og Ski IL hockey om planer for ishallen og etablering av en utendørs isflate."  

 

2012–2013: Kunstisflate og møteplass 

Prosjekt møteplassen ble første gang foreslått i Ski IL Håndballs brev 27.3.2012 til Ski 

kommune. Kommunestyret vedtok (23.5.2012) bl.a.:  

1. "Ski kommune bygger 'Møteplassen' i Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL – Alliansen 

innenfor en ramme på kr 2.256.250,- under forutsetning av tilskudd fra Sparebankstiftel-

sen og innvilgning av spillemidler på kr 600.000,-.  

2. Mva-kompensasjon for 'Møteplassen', beregnet til kr 451 250,-, tilføres prosjektet.  

3. Ski kommune forskutterer for spillemidler, kr 600 000,-, som tilbakeføres når spillemid-

lene tildeles."  

 

Møteplassen skulle finansieres hovedsakelig med Ski IL Alliansens egne midler og statlig 

finansiering. I 2012 og 2013 jobbet Ski IL Alliansen med innsamling av penger til prosjektet.  

 

Kommunestyret vedtok handlingsprogram for 2013 (5.12.2012), der "Ski idrettspark – 

kunstisflate" (2,4 mill. kr) sto oppført med prioritet nr. 9.  

 

Ett år senere fremmet rådmannen forslag til handlingsprogram for 2014, der kunstisflate sto 

som et uprioritert prosjekt. Vedlagt saken var Ski idrettsråds høringsuttalelse: "Styret i idretts-

rådet har behandlet saken på styremøtet 19.11.13. Idrettsrådet tilslutter seg de foreliggende 

prioriteringslister med en endring. Vi ønsker at kunstisflate i Ski idrettspark skal få prioritet 

12." Kommunestyret vedtok enstemmig (4.12.2013): "Planen endres slik at tiltaket Ski 

idrettspark – kunstisflate gis prioritet 12." Videre: "Etablering av utendørs kunstisflate ses i 

sammenheng med utviklingen av 'Møteplassen', for på den måten å sikre at området kan tas i 

bruk for uorganisert aktivitet hele året. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med aktu-

elle aktører for å utrede muligheter for hvordan og når en utendørs kunstisbane kan realiseres i 

Ski idrettspark. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren 2014."  

 

Tanken om et kombinert anlegg – kunstisflate og møteplass – var dermed født, og innarbeidet 

i handlingsprogrammet for 2014.  

  

Gjensidigestiftelsen ga tilsagn om et tilskudd på 500 000 kr til prosjekt møteplassen.
8
 Østlan-

dets Blad trykket reportasjen "Sjekk den julegaven idretten i Ski fikk" (20.12.2013), der 

                                                           
8
 Gjensidigestiftelsen yter tilskudd til foreninger – ikke kommuner.  
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sjekken overrekkes styreleder Atle Guttormsen i Ski IL Alliansen og daglig leder i Ski Allian-

sehall AS Kari Norum. "Det går an å legge [kjøle]rør under håndballbanen, det har jeg 

sjekket. Får du is på den har man to mini-bandybaner og to mini-hockeybaner. Det hadde vært 

helt optimalt," uttalte Norum, "men hun påpeker samtidig at interessentene må komme på 

banen, og det raskt". 

3.2.5 Hovedprosjektfase 2014–2016 

1. halvår 2014  
Kommuneadministrasjonen tok i januar 2014 kontakt med Sweco Norge AS, som er et rådgi-

vende ingeniørfirma med 1 300 årsverk i Norge, hvorav 60 årsverk i avdelingen på Ski. 

Sweco utredet kunstisflatens plassering i idrettsparken, bl.a. et forslag vest for Skihallen (mot 

Ski videregående skole), men her var det plassmangel (maks 600 m
2
) og planer om utvidelse 

av Skihallen. Sweco grovprosjekterte og kalkulerte banen (uten multisportdekke) til 5,3 mill. 

kr (25.3.2014).  

 

De positive signalene fra Ski IL Alliansen og Ski Alliansehall AS i desember 2013 ble nå 

dempet. Østlandets Blad kommenterte (14.2.2014) at "en kunstisbane er det rette", men 

tilføyde: "Det er forståelig at Alliansen frykter at en utvidelse av prosjektet nå, både vil 

forsinke fremdriften og få enkelte av bidragsyterne til å trekke seg. Det blir avgjørende at 

politikere og administrasjonen sikrer tempoet i fremdriften, og bidrar slik de kan til at sponso-

rene blir med videre." Ski IL Alliansen inviterte gruppelederne i Ski kommunestyre til infor-

masjonsmøte om prosjekt møteplassen, noe som fikk følgende overskrift i Østlandets Blad 

(25.2.2014): "Bidragsytere kan trekke seg hvis Møteplassen blir islagt på vinteren".  

  

Årsrapport for Ski idrettsråd for styreperioden 2013/14 (mars 2014) opplyste at "det skal 

gjennomføres en workshop i 2014 angående hvordan samarbeidet mellom idrett, politikere og 

administrasjon skal fungere best mulig for alle parter".  

 

Ski IL Håndball sendte brev (23.1.2014) med "Søknad om støtte til prosjektet møteplassen i 

Ski Idrettspark" til Ski kommune. Samme dag utarbeidet rådmannen saksfremlegget Prosjekt 

'møteplassen' i Ski idrettspark. Saksfremlegget nevnte ikke kunstisflaten, til tross for at kom-

munestyret syv uker før (4.12.2013) hadde vedtatt at "etablering av utendørs kunstisflate ses i 

sammenheng med utviklingen av Møteplassen". Rådmannen beklaget overfor formannskap og 

kommunestyre at saken ble fremmet uten at kommunestyrets vedtak var lagt inn. Kommune-

styret utsatte saken (5.3.2014).  

 

Rådmannen kom tilbake med et endret saksfremlegg der også kunstisflaten var med. Møte-

plassen skulle å ligge om lag der hvor kunstisflaten var ment å ligge (og ble bygget). Saks-

fremlegget redegjorde for "mulige alternative plasseringer for en kunstisflate på ca. 800 m
2
 på 

andre steder enn Møteplassen": (1) ved Skihallen mot videregående skole, (2) ved Ski ishall 

på en kolle mellom gangvei og parkeringsplass, og (3) på eksisterende gressbane ved ny 

kunstgressbane. Rådmannen ga følgende vurdering: "Etter en samlet vurdering kan ikke 

'Møteplassen' som den er tenkt i dag og en kunstisflate på minimum 800 m
2
 la seg kombinere. 

[...] Det frarådes å kombinere sand og kunstis, konsulentfirmaet Sweco Norge AS og entre-

prenørfirmaet Isbaneteknikk har kommet med samme uttalelse."  

 

Ved kommunestyrets behandling av saken 2.4.2014 foreslo Camilla Hille (V) tre nye vedtaks-

punkter, som ble vedtatt. Kommunestyret vedtok: "1. Ski kommune bygger 'Møteplassen' i 

Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL Alliansen innenfor en ramme på kr 3 500 000. [...] 5. 
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Det etableres en kunstisflate på minimum 800 m
2
 på deler av og i tilknytning til 'Møteplassen' 

til en kostnad på 5 350 000 kr. [...] 7. Møteplassen utvides til helårs uorganisert aktivitet ved 

at det legges til rette for kunstis. […] 9. Etablering av Møteplassen og kunstisflate gjøres 

samtidig og i sammenheng, slik at synergier kan hentes ut på kostnader til prosjektering, 

grunnarbeider, graving med mer. 10. Det bes om at det raskest mulig sørges for idrettsfunk-

sjonell forhåndsgodkjennelse for kunstis, så prosjektet realiseres raskes mulig, uten ytterligere 

unødvendige forsinkelser."  

 

Etter en lang debatt i kommunestyret uttalte rådmannen fra talerstolen at med de mange inn- 

og utspill som hadde kommet i saken, var det ikke enkelt for administrasjonen å håndtere den. 

Han opplyste videre at ishallens kjøleanlegg på 300 kW normalt utnyttes 40 %, men at å drifte 

en utebane på 800 m
2
 kunne ligge i grenseland for kapasiteten. Mulige komplikasjoner med 

en fjernvarmeledning mellom gangvei og kunstgressbane ble nevnt.
9
   

 

"Ski IL – ishockey stiller seg positive til en kunstisbane og vil gjerne hjelpe til på alle måter," 

sto det i saksfremlegget. Det samme gjaldt ikke paraplyorganisasjonen Ski IL Alliansen, der 

avgående leder Atle Guttormsen sendte en e-post (3.4.2014) til ordfører og rådmann: "Vi 

viser til brev sendt politikere og rådmann 1. april, samt vedtaket i kommunestyret i går. Ski IL 

Alliansen vil med dette meddele at vi trekker oss fra Møteplassprosjektet. Det betyr at vi ikke 

vil drifte anlegget på sommerstid og at vi ikke vil benytte de pengene vi hadde satt av til pro-

sjektet. [...] Dersom kommunen i nær fremtid finner ut at de likevel vil bygge 'vår' møteplass 

ber vi om å bli kontaktet."   

 

Østlandets Blad trykket reportasjen "Ski idrettspark er et nitrist skue" (5.4.2014): "Styreleder i 

Ski IL Alliansen, Atle Guttormsen, og leder for Møteplassen-prosjektet, Kari Norum, tar ØB 

med på en rundtur i Ski idrettspark. Det er i sannhet et nitrist skue. Derfor mener de to lederne 

at det er galskap å bevilge penger til en isflate, når anlegget for øvrig ligner mer på ett som er 

nedlagt. […] 'Kommunen har åpenbart så mye penger at de kan drifte en isflate for en halv 

million på vinterstid. Da er det ingen grunn for oss til å bruke vaffelpengene våre på drift 

sommerstid,' sier Guttormsen".  

 

Tre dager senere ble Svein Thompson valgt som styreleder for Ski IL Alliansen. Han og Ski 

idrettsråds leder m.fl. hadde et møte på Ski rådhus (9.4.2014) med rådmann, kommunalsjefer 

og virksomhetsledere. Konklusjonen, ifølge møtereferatet, var at "Kommunalteknikk og 

kultur skal prøve å pusle sammen 'Møteplassen' og kunstisflaten, samtidig se på regulerings-

planen for idrettsparken. Tiltaket må settes i gang snarest." 

 

Styreleder for Ski IL Alliansen opplyser at de hørte lite fra kommuneadministrasjonen det 

neste halve året. Kulturkonsulenten opplyser at hun kontaktet Scansis AS, som hadde 

prosjektert møteplassen for Alliansen. Plassering av et kombinert anlegg ble vurdert. Virk-

somhetsleder for Kommunalteknikk, som tiltrådte i mars 2014, fikk beskjed av rådmannen om 

å prosjektere kunstisflaten/møteplassen: "Jeg satte en ingeniør til å tegne, og skissen ble ferdig 

høsten 2014. Men det var også andre høyt prioriterte investeringsprosjekter; trykket var ikke 

på dette prosjektet i 2014," erindrer virksomhetsleder. 

 

 

 

                                                           
9
 Se "Nett-TV kommunestyremøter" på Ski.kommune.no. 
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2. halvår 2014 

Rådmannen fremmet i september en ny sak om plasseringen av kunstisflaten/møteplassen, 

utfra følgende vurdering: "Ved å flytte enkelte av elementene i Møteplassen, ser vi at det er 

mulig å plassere denne sammen med en kunstisflate på 800 m
2
 på plassen foran Alliansehal-

len." På bakgrunn av Swecos kostnadsanslag og administrasjonens egne vurderinger anslo 

rådmannen dessuten at "Ny samlet totalkostnad blir kr 9 350 000". 

 

Ski IL Alliansen sendte brev (22.9.2014) til kommunen. Alliansen gjorde oppmerksom på at 

"vi mener fremlegget er mangelfullt", og henviste til møtet 9.4.2014 mellom administrasjonen 

og representanter for Ski idrettsråd, Ski IL Alliansen, Ski Ishockey og prosjektleder for møte-

plassen. "Der ble det enighet om at administrasjonen skal utrede om en isflate kan legges i 

fysisk tilknytning til Møteplassen slik at Møteplassens konsept sikres; og at Alliansen skal 

holdes orientert om den løsningen som velges… Prosjektleder for Møteplassen, Kari Norum, 

fikk oversendt skissen til løsning dagen før den ble lagt ut på Ski kommunes hjemmeside. Det 

har ikke vært noen dialog om denne saken mellom Ski IL Alliansen og Ski kommunes admi-

nistrasjon siden vårt møte 9. april […] Som kjent har Ski IL Alliansen startet arbeidet med 

utvikling av parken sett i et 10 års perspektiv. Hvis vi skal få til en god utvikling av idretts-

parken i Ski, er det viktig med et nært samarbeid mellom Ski IL Alliansen og administrasjo-

nen i Ski kommune."  

 

Dagen etter (23.9.2014) hadde Ski IL Alliansen møte med kommunen. Kommunalsjef "Kjell 

Sæther beklaget sen kommunal saksbehandling på bakgrunn av møtet med Ski IL Alliansen 

og Ski IR 9. april," står det i møtereferatet.   

  

Også Ski Alliansehall AS kom på banen (brev 23.9.2014): "Møteplassen skal behandles i 

formannskapet 24. sept. I saksdokumentene fremkommer det av Rådmannens forslag at det 

etableres en kunstisflate på 800 m
2
 gjennom en utvidelse av møteplassen. For å få plass til 

dette, er hele prosjektet flyttet opp mot inngangen til Ski Alliansehall. [...] Utvidelsen av det 

samlede arealet for Møteplassen inklusive isflate betyr at vrimlearealet utenfor inngangen til 

Alliansehallen og Skihallen, der det i dag er en kiosk og benker, vil bli kraftig redusert og vil 

miste sin funksjon som møteplass."  

   

To uker senere uttrykte Ski idrettsråd sin oppfatning (e-post 6.10.2014):  

 "Forslag fra Idrettsrådet angående Møteplassen: Idrettsrådet støtter forslaget om den 

opprinnelige Møteplassen. Hvis det kombinerte anlegget er eneste alternativ, så anbe-

faler Idrettsrådet at hele konseptet utsettes og at Ski IL Alliansen tar arbeidet med 

Møteplassen og en kunstisflate inn i sitt arbeid med ny masterplan for Ski Idrettspark." 

 "Møteplassen har ikke vært meldt inn som en sak til Idrettsrådet iht det avtalte årshju-

let. Grunnen til dette er at Møteplassen i utgangspunktet var tenkt løst innenfor Ski IL 

Alliansens egne budsjetter og skulle ikke belaste kommunale budsjetter."  

 "Rett før Møteplassen skulle godkjennes kom det som kjent opp et utspill om kunstis. 

Utspillet kom ikke opp gjennom en prosess i Ski IL Alliansen, men som et politisk 

'benkeforslag' fra Venstre. Dette forslaget har ikke vært innmeldt til Idrettsrådet og 

behandlet der slik avtalen med kommunen tilsier."  

 "Ski Idrettsråd har vært og er positive til både Møteplassen og kunstisflate, men er 

svært kritisk til hvordan denne kombinerte løsningen er lansert. Vi vet at kunstis har 

vært meldt inn til Idrettsrådet som et ønske tidligere og at tiltaket står på prioriterings-

lista. Prosjektet har imidlertid aldri vært jobbet frem til reell beslutning. Idrettsrådet 

ser at man her kan si foreløpig nei til et nyanlegg, men vi mener at det i dette tilfellet 
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er riktig. Det er ikke overflod av penger i Ski kommune og vi må alle bidra til best 

mulige beslutningsprosesser og gjennom det godt funderte løsninger."  

 "Ski IL Alliansen har lansert et større utviklingsprosjekt i Ski Idrettspark. [...] En 

kunstisflate blir et permanent anlegg, mens Møteplassen i sin opprinnelige form, ville 

kunne flyttes om det kom opp behov for det i den nye masterplanen for Ski Idretts-

park."  

 "Til informasjon har Idrettsrådet og kulturkontoret i sommer og høst sammen jobbet 

med et nytt forslag til prosedyrer knyttet til nyanlegg. Vi tror det er tvingende nødven-

dig at vi setter dette i fokus både innenfor idretten, administrasjonen i kommunen og 

blant politikerne." 

 

De folkevalgte fastholdt plasseringen som ble vedtatt et halvt år tidligere. Kommunestyret 

vedtok følgende (8.10.2014):  

1. "Ski kommune skal etablere en kunstisflate på minimum 800 m
2
 i umiddelbar nærhet til 

Ski Ishall, på deler av og i tilknytning til Møteplassen.  

2. Kommunestyret merker seg at Ski Idrettsråd har stilt seg positive til både kunstisflate og 

Møteplassen.  

3. I tråd med anmodningen fra Ski Idrettsråd ses det videre arbeidet med kunstisflate og 

Møteplassen i det videre arbeidet med 'Masterplan' for Ski idrettspark.
10

 

4. Kommunestyret åpner for at kunstisflaten og Møteplassen kan realiseres med en gang.
11

  

5. Ski kommune skal samarbeide med Idrettsrådet, Ski IL Alliansen og Ski IL Hockey for å 

avklare driftsansvar, økonomi, retningslinjer for bruk m.v. av kunstisflaten og Møteplas-

sen. 

6. Rådmannen orienterer jevnlig utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for teknikk og miljø 

om status for arbeidet. 

7. Ski kommune gir et totalt bidrag på 5,85 mill. til kunstisflaten og et totalt bidrag til 

prosjekt Møteplassen med 2,045 mill. i tråd med tidligere vedtak. Dette innarbeides i 

økonomiplan 2015–2019."      

 

Ski IL Alliansen skrev brev (18.10.2014) til Ski kommune: "Styret i Alliansen har behandlet 

saken og er kommet til at vi ikke kan støtte den foreliggende skissen til Møteplass og kunstis-

flate og det tilhørende vedtaket i Ski kommunestyre av 8. oktober 2014, der det i vedtakets 

punkt 1 heter: 'Ski kommune skal etablere en kunstisflate på minimum 800 m
2
 i umiddelbar 

nærhet til Ski Ishall, på deler av og i tilknytning til Møteplassen.' Det er fire grunner til dette: 

Fysiske forhold [...]; Utnyttelse på sommertid [...]; Båndleggelse av areal [...]; Usikre drifts-

kostnader [...]. Vi vil understreke, slik det ble gjort i uttalelsen fra Ski Idrettsråd forut for 

kommunestyremøtet, at vi ikke er imot en kunstisflate i seg selv, men at den kombinerte 

løsningen som foreligger ikke er god nok. [...] I arbeidet med å utvikle en 'masterplan' for Ski 

Idrettspark vil det bli sett på ulike utendørs møteplasser. Arbeidet med en slik masterplan for 

Idrettsparken forutsettes startet opp i januar 2015 i samarbeid med Ski kommune. [...] Ps. Ski 

IL Ishockey har ikke gitt sin tilslutning til dette brevet."   

 

Ski IL Ishockey ga sin egen uttalelse (brev 25.11.2014): "Ski IL Ishockey stiller seg positive 

til det politiske vedtaket knyttet til kunstis og møteplass. Vi håper at fremdrift i saken opprett-

                                                           
10

 Vedtakspunkt 3 ble foreslått og vedtatt slik, men formuleringen synes noe uklar. Revisor legger til grunn: i 

[forhold til/lys av] det videre arbeidet med 'Masterplan'; i [uavhengig av] passer ikke.   

11
 Vedtakspunkt 4's formulering "kan realiseres med en gang" kan tolkes ulikt. Samarbeid med idrettens organer 

preger vedtaket i sin helhet, slik revisor leser det. 
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holdes og at en kunstisflate ferdigstilles høsten 2015. Ski IL Ishockey står ved tidligere utta-

lelse knyttet til bidrag til drift. Ski IL Ishockey vil bidra til å utarbeide og legge frem forslag 

til egnet bruk av flaten i det tidsrom denne ikke er belagt med is. Det kan dreie seg om svært 

rimelige tiltak som vil komme barn og unge i kommunen til gode. Det er i denne sammenheng 

naturlig å samarbeide med Ski IL Alliansen om sommerbruk av arealet." 

 

Rådmannen fremmet handlingsprogram for 2015 med både møteplass og kunstisflate. I tabell 

for nærmiljøanlegg sto møteplassen oppført med tre delprosjekter: ballbane, basketballbane 

og beachhåndballbane med prioritet 1–3. I tabell for ordinære anlegg sto kunstisflate oppført 

med prioritet 9. På bakgrunn av at Ski IL Alliansen gikk imot et kombinert anlegg, vedtok 

kommunestyret handlingsprogrammet (10.12.2014) med følgende endring: "De 3 første 

prosjektene som er tilknyttet møteplassen strykes fra nærmiljøanlegg."  

 

Kulturkonsulenten forklarer: Ski IL Alliansen meldte inn møteplassen til handlingsprogram-

met, mens politikere var mer opptatt av kunstisflaten, men gjerne et kombinert anlegg for 

vinter og sommer. Idrettslaget la imidlertid til grunn at møteplassen skulle ha sanddekke, og 

dette lot seg rent teknisk ikke kombinere med kunstisflate.  

 

Kommunestyret vedtok Budsjett og handlingsplan 2015–2018 (10.12.2014) med kunstisflaten 

i investeringsbudsjettet. 

 

1. halvår 2015  
Administrasjonen inngikk kontrakt (9.1.2015) med Sweco om prosjektering av anlegget og 

utarbeiding av konkurransegrunnlag.  

 

Virksomhet Kultur og fritid sendte "Søknad om spillemidler til idrettsanlegg" (14.1.2015) til 

Akershus fylkeskommune. Ski kommune søkte om et spillemiddeltilskudd på 1 050 000 kr til 

"Ski idrettspark – kunstisflate". Denne første søknaden ble avslått av Akershus fylkeskommu-

ne (24.6.2015), begrunnet med at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning manglet. Kommu-

nens "Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kunstisflate i Ski idrettspark" 

(4.2.2015) kom for sent, selv om Kulturdepartementet ga idrettsfunksjonell forhåndsgodkjen-

ning 23.3.2015. 

 

Avtale om drift av kunstisflate i Ski idrettspark mellom Ski Kommune og Ski IL – ishockey ble 

inngått (4.2.2015): "Avtalen gjelder 4 måneders drift av kunstisflaten per år. Ski IL Ishockey 

skal: preparere kunstisflaten minimum en gang pr dag i den perioden isen er lagt. Lørdager og 

søndager skal isen prepareres på formiddagen." Ski IL Ishockey får for dette et driftstilskudd 

på 25 000 kr per sesong. Ski kommune skal brøyte snø, tømme søppel og yte lett vedlikehold.  

 

Samme dag kom sak Videreføring av prosjekt 'møteplassen' i Ski idrettspark opp for kommu-

nestyret. "Saken tas opp på nytt for å finne fram til en videre fremdrift av tidligere vedtak," 

skrev rådmannen og ga følgende forslag til vedtak: "Videre planlegging av prosjekt 'Møte-

plass' med kunstisflate utsettes og sees i sammenheng med en senere hovedplan for Ski 

idrettspark." Et alternativt forslag fra Venstre fikk tilslutning i utvalg for teknikk og miljø, 

utvalg for oppvekst og kultur, formannskapet og kommunestyret, som vedtok følgende 

(4.2.2015):  

1. "Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan 2015–

2018 og uten ytterligere forsinkelser.  

2. Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, men 
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som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen.  

3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jf. vedtatt verbalforslag i tilknyt-

ning til kommunens økonomi- og handlingsplan 2015–2018, etableres bare kunstisflate.  

4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer for plassering, dvs. uten at den er i 

konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering."  

 

Fra kommunestyrets talerstol informerte rådmannen om at søknad om idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning var sendt til Kulturdepartementet samme dag. Han opplyste videre at 

Sweco hadde utarbeidet et kostnadsanslag som gruppelederne kunne få se, men som var 

unntatt offentlighet for at aktuelle anbydere ikke skulle få vite hvilket kostnadsnivå de kunne 

legge seg på. Basert på Swecos fremdriftsplan uttalte rådmannen at "med et vedtak i dag" vil 

kunstisflaten kunne stå ferdig i oktober 2015.  

 

Isflaten skulle plasseres tett inntil kunstgressbane (i øst) og gangvei (i vest og sør). Sweco var 

opptatt av sikkerhet (notat 20.3.2015): "Dersom isflaten benyttes til ishockeyspill uten vant er 

det uunngåelig at pucker vil havne ut på disse tilliggende arealene der det ferdes mennesker 

og pågår aktiviteter. Konsekvenser ved ulykker: Store konsekvenser: Ishockeypucker er harde 

og kan komme med stor fart. Ved treff mot hode eller andre kroppsdeler kan det medføre 

alvorlige og varige skader. Uten vant vil det også være store muligheter for at barn og 

ungdom som går på skøyter kan havne utenfor banen med de farer dette kan medføre både for 

skøyteløperen og eventuelle tilskuere."  

 

"Kunstisflaten i Ski idrettspark bygges med vant," var derfor rådmannens forslag i en ny sak 

til kommunestyret. Men flertallet i kommunestyret ønsket slett ikke en ishockeybane. De øns-

ket et nærmiljøanlegg for barn/unges uorganiserte bruk, slik som Drammen kommunes isflate 

på Bragernes torg (se vedlegg 5). "Bygges vant blir det en hockeybane og aggressiv spilling. 

Uten vant blir det bruk som om man sprøyter en skøyteløkke," sa kommunestyrerepresentant 

Camilla Hille. Norges Ishockeyforbund bekreftet at fravær av vant forebygger aggressivt 

hockeyspill, fordi pucken forsvinner ut. Kommunestyret vedtok følgende (8.4.2015):  

1. "Publikumsisflaten bygges uten vant.  

2. Eksisterende lysmaster til kunstgressbanen flyttes ikke og brukes dersom det er nødvendig 

med ekstra belysning til isflaten. Lysmastene kan eventuelt polstres som sikkerhetstiltak.  

3. Administrasjonen bes om å snarest avklare med departementet om det trengs nye godkjen-

ninger utover den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjennelsen som allerede er gitt for 

isflaten.  

4. Dersom det må søkes ytterligere godkjenning med ny søknad til departementet vedrørende 

isflate uten vant, sendes denne umiddelbart og senest innen 15.04.15.  

5. Når departementet har godkjent planene legges isflaten umiddelbart, og senest innen en 

uke, ut på anbud.  

6. Isflaten tilstrebes ferdigstilt til sesongstart." 

 

Sesongstart ville si november 2015. Det skulle vise seg å gå ett år til.  

 

"Publikumsflaten bygges uten vant," bestemte kommunestyret, men anbudsforespørselen som 

ble kunngjort syv uker senere, spesifiserte med vant. Sweco hadde utarbeidet kravspesifika-

sjon med åtte vedlegg (detaljplan, terrengsnitt, riggplan, rørskjema, snitt betong, SHA-plan og 

kontraktsbestemmelser). Konkurransegrunnlaget på til sammen 33 sider ble kunngjort på 

Doffin (nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser) 26.5.2015. Dette var første 

anbudsrunde.  
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2. halvår 2015  
Det kom inn ett anbud. Kommunen forkastet anbudet (13.7.2015), begrunnet med at firmaet 

manglet erfaring fra liknende leveranser og ikke var kredittverdig (Forskrift om offentlige 

anskaffelser § 11). "Anbudet fremsto også som rotete og med forglemmelser," bemerker 

innkjøpsleder. Anbudskonkurransen førte ikke til inngåelse av noen kontrakt.  

 

Ski IL Alliansen presenterte sin ferske masterplan på et åpent møte i Rådhusteateret 3.8.2015. 

Kommunevalget (14.9.2015) førte til maktskifte i Ski kommunestyre. Vervene som ordfører 

og varaordfører gikk i oktober fra Høyre og Fremskrittspartiet til Arbeiderpartiet og Venstre. 

 

Andre anbudsrunde ble kunngjort på Doffin 12.10.2015. Konkurransegrunnlaget var like 

omfangsrikt som første gang. Denne gang ønsket kommunen ikke vant, men et nytt krav var 

kommet til: "Minimumskrav: Entreprenør må ha gjennomført prosjektering, planlegging og 

bygging av minst 3 kunstisbaner eller lignende betongkonstruksjoner. Dette må tydelig 

fremgå av oversikten. Referanseprosjekter skal ikke være eldre enn 2010."  

 

Tidligere leder i Ski IL Ishockey (2003–2010) sjekket kunngjøringen og kontaktet Norges 

Ishockeyforbund og folkevalgte i Ski kommune. Ishockeyforbundet sendte e-post til kommu-

nen der det advarte om at anbudsopplegget kunne føre galt av sted. Ski kommunes nye poli-

tiske ledelse tok kontakt med ishockeyforbundet, som opplyste at det er bygget totalt ca. 40 

kunstisflater (inne- og utebaner) i Norge. Entreprenører med tre leveranser de siste fem årene 

var m.a.o. vanskelig å oppdrive. Ishockeyforbundet sa seg villig til å bistå kommunen ved 

utarbeidelse av en kort funksjonsbeskrivelse.  

 

Det nye kommunestyret konstituerte seg 28.10.2015. I dette møtet vedtok kommunestyret å 

avlyse andre anbudsrunde før anbudsfristen var gått ut. Kommunestyret påla rådmannen å 

legge ut en anbudsforespørsel om totalentreprise med en kort funksjonsbeskrivelse som 

konkurransegrunnlag.  

 

Kunstisflaten sto oppført som "ordinært anlegg", det vil si idrettsanlegg, i handlingsprogram-

mene frem til 2015, til tross for at politikerne ikke ønsket et idrettsanlegg. Kulturkonsulenten 

forklarer at nærmiljøanlegg normalt koster inntil 600 000 kr, ifølge Kulturdepartementets 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016 (kap. 3 Bestemmelser 

for nærmiljøanlegg). Ved søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ga Akershus 

fylkeskommune likevel beskjed om å føre prosjektet opp som nærmiljøanlegg, noe som så ble 

gjort i handlingsprogrammet for 2016 (vedtatt i desember 2015). "Ski idrettspark – kunstis-

flate" sto her kostnadsberegnet til 5,7 mill. kr, finansiert med 4,5 mill. kr i kommunalt 

tilskudd og 1,2 mill. kr i statlig tilskudd (spillemidler).  

 

Sparebankstiftelsen DNB sendte et "gavebrev" (27.11.2015) som meddelte at "Ski kommune 

får 700 000 kroner til spleiselag for bygging av kunstisflate".  

 

Ordfører, utvalgsleder for oppvekst/kultur og rådmann m.fl. hadde et møte på Ski rådhus 

(30.11.2015) med generalsekretæren i Norges Ishockeyforbund. Ishockeyforbundet bekreftet 

politikeres oppfatning om at rådmannens kostnadsanslag – 9,3 mill. kr for et delvis kombinert 

anlegg – var for høyt. Det kan gjøres til halv pris, antydet ishockeyforbundet, som sa seg 

villig til å gjennomgå kommunens nye konkurransegrunnlag.  
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1. halvår 2016 

Ordfører og oppvekst-/kulturutvalgsleder hadde et møte med Ski IL Alliansens leder og 

sekretær (1.2.2016). Ski kommunestyre fattet så sitt endelige vedtak i sak Kunstisflate i Ski 

idrettspark (3.2.2016):  

1. "Ski kommune utarbeider en funksjonsbeskrivelse for etablering av et nærmiljøanlegg 

med kunstisflate på fast dekke. Funksjonsbeskrivelsen utarbeides i samarbeid med Norges 

Ishockeyforbund og skal snarest mulig legges ut på anbud/Doffin.  

2. Det skal etableres et toppdekke til sommeraktiviteter, eksempelvis kunstgress, multisport-

dekke e.l. Ski IL Alliansen skal kontaktes for innspill før valg av toppdekke for sommer-

bruk. 

3. Minimumsstørrelse for kunstisflaten er 860 m
2
, men kan økes dersom dette er mest 

hensiktsmessig for etablering av toppdekke til sommerbruk. 

4. Kommunen søker Kulturdepartementet om ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse for 

kunstisflaten dersom det er nødvendig, og det søkes tippemidler for alle flater som skal 

etableres. 

5. Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø holdes løpende orientert om 

fremdriften i prosjektet.  

6. Kunstisflaten driftes i samarbeid med Ski IL Ishockey etter inngått avtale.  

7. Kunstisflaten ferdigstilles innen utgangen av oktober 2016.  

8. Årlige driftsutgifter inntil 450 000 kr, innarbeides i ØP for 2017–2020."    

 

Kommunestyret la i vedtakspunkt 1 opp til at Sweco skulle byttes ut med Norges Ishockeyfor-

bund som prosjektrådgiver. Et nytt møte med generalsekretæren i Norges Ishockeyforbund 

ble holdt på Ski rådhus (11.2.2016), der kommunestyrets vedtak ble gjennomgått. Administra-

sjonen hadde også et møte med Ski IL Alliansens leder (16.2.2016).   

     

Tredje anbudsrunde ble kunngjort på Doffin 26.2.2016. Konkurransegrunnlaget var denne 

gang Funksjonsbeskrivelse nærmiljøanlegg med kunstisflate på to sider, som spesifiserte bl.a.: 

"Gjerder og benker som innramming og avgrensning av flaten. Åpne gjerder i hjørnene uten 

netting. […] Uten vant, men med kant. Ballnett for sommeraktiviteter, med oppheng." 

Kommunen ba om en totalentreprise. 

 

Det kom inn to anbud. Kommunen drøftet anbudene med Norges Ishockeyforbund og gjen-

nomførte evaluering. "Isbaneteknikk AS er et solid firma med gode referanser fra Norges 

Ishockeyforbund. De ble vurdert som det firma som hadde den beste løsningen med utgangs-

punkt i den funksjonsbeskrivelsen som utgjorde minimumskravene til løsningen," het det i 

innkjøpsleders notat. Kontrakt om bygging av kunstisflate på 860 m
2
 (43 m * 20 m) ble 

inngått med Isbaneteknikk AS som totalentreprenør (13.5.2016).  

 

Akershus fylkeskommune sendte brev (16.6.2016) til Ski kommune om "Fordeling av midler 

til idrettsanlegg 2016 – Tilsagn om ordinære midler – Ski idrettspark kunstisflate". Prosjektet 

ble tildelt et spillemiddeltilskudd på 586 000 kr for 2016, og kommunen ble oppfordret til å 

søke om 614 000 kr for 2017.  

 

2. halvår 2016 

Isbaneteknikk AS sendte byggesøknad (30.6.2016) til Ski kommune. Byggesaksavdelingen i 

virksomhet Plan/bygg og geodata svarte med mangelbrev (6.7.2016), fordi Isbaneteknikk AS 

oppga å ha sentralt godkjent ansvarsrett hos Direktoratet for byggkvalitet, uten å ha det (se 

kapittel 4.2.2). Etter en del frem og tilbake og politisk inngripen besluttet administrasjonen at 
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virksomhet Kommunalteknikk skulle stå som byggesøker. Plan/bygg og geodata ga Kommu-

nalteknikk Tillatelse til tiltak 8.7.2016. Graving til kunstisflaten startet 11.7.2016.  

 

Ski kommune oppgraderte ishallens kjøleanlegg for 0,5 mill. kr i 2010. Oslo Kulde AS 

installerte en teknologi som suger islaken i stedet for å pumpe den. Et par år senere gikk 

firmaet konkurs. Administrasjonen hadde informert de folkevalgte om at kapasitetsutvidelsen 

tok høyde for en kommende utendørs kunstisflate. "Dette var basert på informasjon fra Ski IL 

Ishockey," bemerker rådmannen og viser til e-poster fra Ski IL Ishockeys leder 2003–2010.
12

 

 

Sweco stilte tidlig spørsmål rundt kapasiteten på eksisterende kjøleanlegg. Man visste at ved 

samtidig innfrysing av innebane og utebane kunne det bli problemer, men la til grunn at 

innfrysing ikke kom til å skje samtidig. Isbaneteknikk AS, som avdekket måten islaken hånd-

teres, vurderte imidlertid at kjøleanlegget neppe hadde kapasitet til å drifte både innendørs og 

utendørs skøytebane – med ulike temperaturkretser – med garantert iskvalitet til enhver tid. 

Man risikerte å få et kjøleanlegg som ikke maktet å drifte ute-isen og dertil ødela inne-isen. 

 

Ordfører uttrykte bekymring for dette i en e-post (20.7.2016) til rådmannen. Konklusjonen gis 

i kommunalsjef for Oppvekst sin ukerapport fra isflatebyggingen (26.7.2016): "Rådmannen 

har etter en total vurdering kommet frem til at det bør anskaffes et nytt kjøleanlegg til uteis-

banen." Kjøleanlegget medførte en tilleggsutgift på 820 000 kr.
13

  

 

Østlandets Blads redaktør Martin Gray kommenterte under overskriften "Et nedkjølt prosjekt" 

(lederartikkel 9.8.2016): "Det er ubegripelig at ikke fagfolkene kommunen har engasjert, har 

klart å finne ut om kjøleanlegget har kapasitet til å lage is på to flater, før arbeidet er godt i 

gang. Det er nærliggende å mene at en avklaring om kjøleanleggets kapasitet burde være det 

første man utredet – ikke det siste." 

 

Kjøleaggregat var byggeprosjektets første tilleggskjøp (26.7.2016). En støttemur i granitt og 

betong var andre tilleggskjøp (29.8.2016): Kunstisflaten ligger høyere enn kunstgressbanen. 

Støttemuren, som har høyde ca. 0,7 m over bakken, understøtter isflatens østre side. I tillegg 

ligger det drenering på innsiden av muren, som også letter snødrydding og er en kant mot 

gummikuler fra kunstgressbanen. Sweco prosjekterte ikke støttemuren; det var kommunens 

driftspersonell for kunstgressbanen som påpekte behovet for en mur.  

 

Kommunalsjef for Oppvekst opplyste i ukerapport (29.8.2016): "Kommunen har akseptert 

tilbud fra entreprenør på tilleggskjøp nr. 2. Og bestilling av dette iverksettes umiddelbart. 

Totalprisen for støttemur med tilhørende arbeid er pålydende kr 468 810,-." Oppvekst-/kul-

turutvalgsleder fulgte opp med spørsmål, bl.a. om hvordan beslutningen ble tatt. Virksom-

hetsleder for Kommunalteknikk opplyste (notat ca. 30.9.2016): "Beslutningen ble tatt av pro-

sjektleder i samarbeid med virksomhetsleder. Endringen ble meldt inn til innkjøp og til kom-

munalsjef. […] Det er ikke uvanlig med mindre endringer av denne typen i våre prosjekter. 

Endringer og tillegg innenfor budsjettramme gjøres vanligvis av prosjektleder."  

                                                           
12

 "Det kan umulig være veldig fordyrende å få et kjøleanlegg som greier å drifte 2 baner når det allikevel skal 

skiftes" (2009) og "Ski Ishall har et helt nytt moderne kjøleanlegg som har kapasitet til å drifte en utebane i 

tillegg" (2013).  

13
 Kunstisflaten kan ha is ved utetemperatur opptil ca. +10 grader, noe som er bra i milde vintre. Planen om å 

benytte overskuddsvarme/-kulde fra Ski ishall, er ikke realisert. Samdriften mellom kunstisflaten og ishallen 

begrenser seg til utstyr til islegging (ismaskin) og snørydding. I betongplaten er det lagt 10 750 meter kjølerør 

(og varmerør) med 10 cm mellomrom.  
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Ordfører stilte spørsmål om ekstraordinært formannskapsmøte burde innkalles. Rådmannen 

svarte at dette ikke var nødvendig; han vurderte at tilleggskjøpene var innenfor budsjettramme 

og administrativ fullmakt. De to tilleggskjøpene på til sammen 1,3 mill. kr var nødvendige, og 

rådmannen besluttet å gjennomføre dem. Beløpet var heller ikke så stort at anbudet måtte 

utlyses på nytt.
14

 Tilleggskjøpene ble gjennomført uten tap av tid.   

 

Byggeplassen var inngjerdet, og publikums sikkerhet ble godt ivaretatt gjennom byggefasen. 

Ski IL Håndball arrangerte en håndballcup med 4 000 deltakere fra onsdag 17.8.2016 til søn-

dag. Av hensyn til barnas sikkerhet (jf. plan- og bygningsloven § 28-2 Sikringstiltak ved 

byggearbeid) fant virksomhet Kommunalteknikk det nødvendig med et avbrekk i byggearbei-

det. Isbaneteknikk AS aksepterte fire dagers stans uten tilleggsregning.  

 

Isbaneteknikk AS satte opp 44 høye stolper, og metallnetting ble fraktet til byggeplassen. 

Rundt hele banen skulle det monteres et 3 meter høyt gjerde. Oppvekst-/kulturutvalgsleder 

oppdaget dette 19.10.2016. Hun, ordfører og teknikk-/miljøutvalgsleder ba om et møte med 

rådmannen og kommunalsjef for Oppvekst, der de ga beskjed om at dette ikke var i tråd med 

kommunestyrets bestilling. Funksjonsbeskrivelsen, som var godkjent av politikerne, spesifi-

serte ikke gjerdets høyde, men "åpne gjerder i hjørnene uten netting" tilsa at et 3 meter høyt 

"nettingbur" ikke var intensjonen. Rådmannen ga virksomhet Kommunalteknikk beskjed om 

at et høyt gjerde var feil. Isbaneteknikk AS sagde ned de fleste stolpene til 1,2 meter. 10 

stolper med 3 meters høyde ble beholdt til opphenging av ballnett.  

 

Isbaneteknikk AS sendte 21.10.2016 anmodning om ferdigattest til kommunen. Mesteparten 

av byggearbeidet var gjennomført. Virksomhet Plan/bygg og geodata utstedte ferdigattest tre 

dager senere.  

 

Byggefasen gikk fra 11.7.2016 til 4.11.2016, altså nesten fire måneder. (Multisportdekket 

gjenstår å legge.) I denne perioden sendte kommunalsjef for Oppvekst 14 ukerapporter til 

rådmannen med kopi til ordfører og varaordfører. 

 

Innkjøpsleder poengterer at hun er nøye på å få med sluttdato (ferdigstillingsdato) i kontrak-

ter. Hun fastslår at prosjekt kunstisflaten ble levert innen sluttdato. Innkjøpsleder hadde regel-

messig kontakt med virksomhet Kommunalteknikks prosjektleder, for å få tilbakemeldinger 

om Isbaneteknikks gjennomføring av oppdraget. Tilbakemeldingene var meget positive. 

Innkjøpsleder konkluderer med at byggefasen gikk bra. 

  

Det samme mener virksomhetsleder for Kommunalteknikk: "Samarbeidet med Isbaneteknikk 

AS fungerte bra på byggeplassen. Firmaet leverte i tide, og kommunen har fått et flott nær-

miljøanlegg. Alle sto på og jobbet lange dager; det gjelder både Isbaneteknikks folk, grave-

firmaet Grøstad (underentreprenør) og kommunens byggeleder." Daglig leder i Isbaneteknikk 

AS oppsummerer likeledes et godt samarbeid med virksomhet Kommunalteknikk.  

 

Kunstisflaten ble høytidelig åpnet 5.11.2016 med taler av ordfører og varaordfører, som begge 

testet isen (se forside). Sparebankstiftelsen DNB overrakte en sjekk på 700 000 kr i stort 

format.  

 

                                                           
14

 Tilleggskjøp kan beløpe seg til inntil 50 % av kontraktsverdien under visse forutsetninger, jf. Forskrift om 

offentlige anskaffelser § 14-4 Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. 
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Resultatet av en lang prosess er et nærmiljøanlegg med en kunstisflate for fire vintermåneder 

og ballbaner for sommerbruk: basketball, håndball og volleyball. Kunstisflaten er så langt 

godt besøkt av barn og unge, rapporteres det.  

 

1. halvår 2017 

Ordfører og kulturkonsulent sendte "Oversendelsesbrev for spillemiddelsøknader fra Ski 

kommune til Akershus fylkeskommune for tildelingsåret 2017" (15.1.2017) om gjenstående 

tilskudd til kunstisflaten (til sammen 1,2 mill. kr) og tilskudd til sommerflaten (300 000 kr).  

 

Oppå betongplaten kommer et multisportdekke, det vil si et 8 mm tykt gummidekke (rød 

tartan). Multisportdekket skal limes fast til betongen. Dekket kan ikke limes på våt betong; 

dette avsluttende arbeidet utføres i mai–juni 2017. På multisportdekket settes håndballmål; 

basketballkurver og volleyballnett monteres; banen oppmerkes. Ballnett opphenges på høye 

stolper i sommerhalvåret.  

3.2.6 Anbudsprosess – konkurransegrunnlag 

Swecos kommentar 

Swecos prosjekteringsgruppeleder, som har bred erfaring fra prosjektering og bygging av 

idretts- og nærmiljøanlegg i landet, bedømmer at det i 2014 og 2015 var en meget god dialog 

og fremdrift i kunstisflateprosjektet: "Kommuneadministrasjonen sto på, og prosjektet var i 

rute, men det kom stadig nye ønsker/bestillinger fra politisk hold som vi måtte forholde oss 

til. Ski kommunes politikere involverte seg i et lite investeringsprosjekt i langt sterkere grad 

enn det som kan anses som vanlig i andre kommuner jeg har jobbet med." Prosjekterings-

gruppelederen påpeker tre aspekter: 

 Rolledeling: "I de fleste kommuner er det klart at kommunalteknisk virksomhet el.l. er 

prosjekteier. Når politikerne har vedtatt at tiltaket skal gjennomføres, overlater de 

vanligvis oppfylling av vedtaket til sine fagfolk (virksomheter/etater). Såpass tillit 

forventes det at de har til administrasjonen sin. I isflateprosjektet var det uklart hvem i 

Ski kommune som var prosjekteier. Rollefordelingen ble uklar, og det ble mye frem 

og tilbake."   

 Kostnader og utlysning: "Ledende politikere uttalte i lokalavisen at Ski kunne få en 

860 m
2
 kunstisflate til 2–3 mill. kr. Prosjektregnskapet viser vel at Swecos anslag på 

5,5 mill. kr (uten multisportdekke) traff bra. Det er også uvanlig at kommunestyret 

overprøver et konkurransegrunnlag." (Utvalg for oppvekst og kultur ba 11.3.2015 om 

"at innholdet/kravspesifikasjonene i forbindelse med bygging av kunstisflate legges 

frem til politisk behandling raskest mulig, før utleggelse på Doffin". Det nye kommu-

nestyret vedtok 28.10.2015 at "anbudet for kunstisflaten trekkes" og at saken legges 

frem for politisk behandling før ny kunngjøring på Doffin.) Kommunestyret vedtok i 

realiteten å avbryte Swecos oppdrag med å prosjektere kunstisflaten og i stedet 

konsultere Norges Ishockeyforbund. "Prosessen var rar, men hensynet til Sweco er 

ikke vesentlig," kommenterer prosjekteringsgruppelederen.  

 Risiko: Sweco var ikke involvert i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og utlysning i 

tredje og siste anbudsrunde, men kommenterer følgende: "Et konkurransegrunnlag 

basert på en uvanlig tynn funksjonsbeskrivelse i forhold til en fullstendig kravspesifi-

kasjon medfører en høyere risiko. Man vet i mindre grad hva man får, og det er større 

fare for tilleggsbestillinger og mangler i levert produkt."  

 

"Konsekvensen ble en uryddig prosess i 2015–16, som ble oppfattet som en særdeles uvanlig 

overstyring. Men kunstisflaten slik den nå ligger der, er blitt ganske lik det anlegget Sweco 
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anbefalte; hovedforskjellen er at vi gikk inn for vant," oppsummerer Swecos prosjekterings-

gruppeleder.  

 

Isbaneteknikks kommentar 

Isbaneteknikk AS omtaler seg som Norges ledende entreprenør på skøytebaner. Daglig leder 

kommenterer første anbudskonkurranse (mai 2015): "Isbaneteknikk ble oppfordret til å legge 

inn anbud, men vi avsto. Prosjektet virket veldig komplisert med en lang kravspesifikasjon. 

Hvorfor kommunen gikk ut med et slikt konkurransegrunnlag, er vel et spørsmål ved evalue-

ring av prosjektet. Deretter ble hockeymiljøet trukket inn i prosjekteringen. Funksjonsbeskri-

velsen i kommunens siste anbudsinvitasjon skisserte et mer jordnært anlegg – rett og slett en 

skøytebane. Da la vi inn anbud."  

 

Norges Ishockeyforbunds kommentar 

Norges Ishockeyforbund benyttet Kjell Nilsen, Dravn Sport, som ekstern rådgiver i denne 

saken. Kjell Nilsen anbefalte (e-post 21.10.2015) et betydelig enklere konkurransegrunnlag 

enn Swecos kravspesifikasjon. Han utdyper til revisor: "Jeg er rådgiver for idrettsanlegg over 

hele landet, og stadig flere kommuner går over til funksjonsbeskrivelse på noen få sider. Man 

henviser her til standard hyllevare for gulv, lys, luft og lyd uten å gå i detalj. Anbydere 

inviteres til å komme med gode ideer. Gjør konkurransegrunnlaget så enkelt som mulig!" 

 

Kjell Nilsen bekrefter at det finnes om lag 40 kunstisflater (innen- og utendørs) i Norge. De 

fleste kunstisflater er store skøytebaner (idrettsanlegg). Kunstisflater for uorganisert bruk 

(nærmiljøanlegg) på rundt 1 000 m
2
 finnes nå i fire byer: Oslo, Drammen, Larvik og Ski.  

 

Ski kommuneadministrasjons kommentar  

Virksomhetsleder for Kommunalteknikk mener at totalentreprise som entrepriseform kan 

muliggjøre dårligere kvalitet og dermed høyere drifts- og vedlikeholdsutgifter. Kommunal-

teknikk har for øvrig en rammeavtale med Sweco Norge AS om rådgivende ingeniørtjenester 

for vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) og andre fagfelt. Kjøp fra Sweco ble regnskapsført 

med 21,9 mill. kr i 2015 og 25,1 mill. kr i 2016 (eks mva), ifølge virksomhetsleder for 

Økonomi.   

 
Kontrakt med Isbaneteknikk AS ble inngått 11,5 måneder etter kunngjøringen av første 

anbudsinvitasjon. Innkjøpsleder kommenterer prosessen: "Det var svært beklagelig at anskaf-

felsen tok så lang tid og mange runder, både for prosjektets skyld og fordi det tok kapasitet fra 

innkjøpsavdelingen. Innkjøpsavdelingen leser igjennom kravspesifikasjoner for å kvalitets-

sikre det innkjøpsfaglige og helheten i forhold til kvalifikasjonskrav, kontraktskrav og tilde-

lingskriterier. Det skjer at kravspesifikasjoner må revideres. Det rent tekniske må fagenheten 

ta ansvar for, da innkjøpsavdelingen ikke har ingeniører. Innkjøpsavdelingen må ha tillit til at 

fagenheten, i dette tilfelle Kommunalteknikk, har kompetanse for det de driver med."  

  

Innkjøpsleder fortsetter: "Tekniske anskaffelser har ofte teknisk pregete konkurransegrunnlag 

med lange og detaljerte kravspesifikasjoner. Mitt inntrykk er at rådgivende ingeniørfirmaer 

ofte får for vide rammer. Konsulenter lever av å selge utredninger og timer; de må styres! 

Funksjonsbeskrivelser kan være bra ved anskaffelser der byggherren ikke har svaret selv; 

dette bør brukes oftere i slike tilfeller. Anbud basert på funksjonsbeskrivelse krever at bygg-

herren og hans konsulent gjennomgår anbudet for å sikre at det tekniske er i orden." Innkjøps-

leder presiserer at den korte funksjonsbeskrivelsen ble forelagt Norges Ishockeyforbund, som 

gikk god for den. 
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Innkjøpsleder antyder følgende forklaring på hvorfor isflateprosjektet tok så lang tid: "Kom-

munalteknikk har brist på folk, især ingeniører. Virksomheten har ansvar for en omfattende 

portefølje av investeringsprosjekter, mange av dem langt større enn kunstisflaten. De har et 

veldig kjør. Jeg ser ikke bort fra at Kommunalteknikk kan ha nedprioritert dette prosjektet, 

når det attpåtil var strid blant politikere om hva man ønsket å bygge. Men vond vilje – hvorfor 

skulle de ha det?"  

3.2.7 Spillemiddeltilskudd 

Rådgiver Torunn Korneliussen i Akershus fylkeskommunes avdeling Kultur, frivillighet og 

folkehelse behandler søknader fra Ski kommune om spillemiddeltilskudd til nærmiljøanlegg. 

Til revisor opplyser hun at første gang Ski kommune søkte om spillemidler til kunstisflaten, 

avslo fylkeskommunen (24.6.2015), begrunnet med at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

manglet. Kulturdepartementet ga idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kunstisflaten, og 

kommunen sendte ny spillemiddelsøknad 15.1.2016.  

 

"Det er mye som skal på plass til en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning," opplyser rådgi-

veren og viser til Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Veileder for kommunale saks-

behandlere fra Kulturdepartementet (2015/2016). Veilederen på 34 sider lister opp (s. 13) syv 

vedlegg som alle slike søknader skal inneholde: fullstendig tegningsgrunnlag (situasjonsplan, 

plantegninger og fasadetegninger), beskrivelse av universell utforming og arkitektur, anleg-

gets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, behovsoppgave (barn og ungdoms 

behov), kostnadsoverslag og finansieringsplan. En enkel prosjektskisse er m.a.o. ikke 

tilstrekkelig for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.  

 

"Kunstisflate må til Kulturdepartementet for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, men 

forhåndsgodkjenning av de fleste typer anlegg er delegert til kommunene. Ski kommune 

forhåndsgodkjenner selv sommerflaten, som vi oppfatter som sammenliknbar med en ball-

binge når det gjelder størrelse på spilleflate," opplyser rådgiveren. Med Ski kommunes søknad 

i januar 2017 regner hun med at det vil bli innvilget totalt 1 500 000 kr, hvorav 1 200 000 kr 

til kunstisflaten og 300 000 kr til sommerflaten. 

 

"Vi foregriper aldri behandling og tildeling, for det er svært mange ting som spiller inn. Prak-

sis er at søknader som har mottatt deltilsagn/gjentatte søknader blir prioritert. Sammen med 

søknadene sendes en prioritert liste over alle søknadene fra Ski kommune. Fylkeskommunen 

følger normalt kommunens prioritering," forklarer rådgiveren og fortsetter: 

 

"Fylkets frist overfor Kulturdepartementet (KUD) for å ha ferdigbehandlet alle søknader er 

15. mars. Da har man oversikt over total godkjent søknadssum i fylket og på landsbasis. Dette 

ligger til grunn for den nasjonale fordelingen mellom fylkene. Når Norsk Tipping har hatt sin 

generalforsamling, blir fordelingen til fylkene gjort i statsråd. Fristen for at fylkene skal få 

beskjed om rammetildeling er 1. mai. Akershus fylkeskommune gjør sin fordeling i første 

mulige møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse etter det, vanligvis siste uka i 

mai eller første uka i juni. Da først er tilsagn til hvert enkelt anlegg klart. Fylkenes frist for å 

orientere søker er 1. juli." 

 

"Dersom det er mange søknader fra en kommune, kan det ta flere år før søknaden får tildeling 

av spillemidler – avhengig av kommunens prioritering. For noen kommuner i Akershus er 

ventetiden opptil 3–4 år," sier rådgiveren og legger til: 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

29 

"I denne saken har vi mottatt noen telefoner fra politikere i Ski kommune, og det ble noen 

misforståelser i forkant av den første søknaden. Prosjektet har jo også blitt omarbeidet, så vidt 

jeg kan huske; man erkjente bl.a. at sand og is er en dårlig kombinasjon. (Dette gjelder slik 

sand som brukes til sandvolleyball o.l.; vanlige grusbaner er noe annet.) I neste søknadsrunde, 

da fullstendig søknad med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning lå på bordet, ble søknaden 

godkjent," sier rådgiveren og tilføyer: "Ski kommunes kulturadministrasjon er godt kjent med 

spillemiddelordningen. De står på for å utnytte ordningen minst like godt som andre kommu-

ner."  

 

"Spillemiddelordningen er kompleks, og det er noen endringer hvert år. Å søke spillemidler er 

en skrittvis prosess. Forvaltningslovens veiledningsplikt går ganske langt. Dersom det skulle 

være feil satser i en søknad, tar vi kontakt med kommunen for å avklare det. Og vi kan endre 

satsene i søknadene, slik at det blir riktig dersom vi skulle vurdere det annerledes når vi 

behandler søknaden og ser hele bildet. Vi ber også om å få ettersendt, dersom det er enkelte 

elementer som mangler."  

 

"Kunstisflaten/møteplassen er ikke et standardanlegg der vi kan finne tilskuddsbeløpet i en 

tabell. Tilskuddsberegningen er skjønnsmessig. Innovative, kreative nærmiljøanlegg som gir 

svette unger med røde kinn både sommer og vinter, er kjempebra," avslutter fylkeskommu-

nens rådgiver. 

3.2.8 Prosjektregnskap 

Oppvekst-/kulturutvalgsleder påpeker det urimelige i å belaste isflateprosjektet med hele 

støttemuren. Revisor sier seg enig: Støttemuren har en total lengde på 90 meter, hvorav 43 

meter går langs kunstisflaten; muren fortsetter nordover. Virksomhetsleder for Kommunal-

teknikk foreslår at halve kostnaden for støttemuren belastes dette prosjektet; resten regnskaps-

føres på en investeringspost for idrett generelt. Dette er lagt til grunn i prosjektregnskapet: 

 

Ski kommunes kunstisflate/møteplass 

–prosjektregnskap (utkast) Kr eks. mva 

Investering, 

finansiering: 

 

Kommentar: 

Prosjektering, Sweco Norge AS:  483 721 1150 kr/time * 420 timer (+ mva) 

Byggekostnader: 6 730 869 Utdypet nedenfor 

Sum prosjektkostnader totalt: 7 214 590  

Kontraktssum, Isbaneteknikk AS:  4 953 500 Inkl. multisportdekke, ballstativ etc. 

Tillegg kjøleanlegg, Isbaneteknikk AS: 820 000 Totalsum kjøleanlegg: 1 108 000 kr 

Tillegg støttemur, Isbaneteknikk AS: 234 405 Halvpart av kostnad (468 810 kr : 2)  

Tillegg tak over nødutgang, Isbanetek.: 30 000  

Tillegg diverse: 2 lysstolper, asfalt:  692 964 Inkl. rest (ubrukt reserve): 85 274 kr 

Sum byggekostnader: 6 730 869 Herav ca.705 000 kr til sommerflaten 

Kulturdepart., spillemiddeltilskudd, ca.: 1 500 000 1,2 mkr til isflate + 0,3 mkr sommer  

Sparebankstiftelsen DNB, tilskudd: 700 000  

Ski kommune, netto investeringsutgift: 4 530 869 Pluss prosjektering 483 721 kr (drift) 

Sum finansiering: 6 730 869  
Kilde: Virksomhetsleder for Kommunalteknikk, 26.1.2017. Mva er fratrukket, da staten gir momskompensasjon.  

Isbaneteknikks pris for sommerflaten var 881 250 kr inkl. mva, dvs. 705 000 kr eks. mva. Dette forutsetter at 

betongplaten ligger der. Kostnadsfordelingen mellom vinter- og sommerfunksjon kan diskuteres.   

Svar på søknad om spillemiddeltilskudd kommer i juni 2017.   
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3.2.9 Noen hovedpunkter i prosessen 2006–2016 

Prosjektidéene oppsto på følgende tidspunkter: 

1. Kunstisflate fra 2006: "Utendørs isflate" i Ski idrettspark ble nevnt i handlingsprogram for 

2007. Dette antas å ha vært kunstisflate, men det første handlingsprogram som brukte 

dette ordet, var handlingsprogrammet for 2011: "Ski idrettspark – kunstisflate" til 2,4 mill. 

kr ble prioritert på 6. plass.  

2. Møteplass fra 2012: Prosjekt møteplassen ble foreslått første gang i Ski IL Alliansens brev 

i mars 2012 til Ski kommune. Møteplassen sto aldri i noe årlig handlingsprogram, men 

enkelttiltak som ble tatt opp i møteplasskonseptet (f.eks. skatepark i 2010), sto oppført. 

3. Kombinert anlegg fra 2013: Tanken om et kombinert anlegg – kunstisflate og møteplass – 

oppsto høsten 2013 og ble innarbeidet i handlingsprogrammet for 2014.   

 

Rammen rundt bygging av idretts- og nærmiljøanlegg i landet er et trekantsamarbeid mellom 

stat/fylkeskommune, kommune og frivillighet; disse omfatter dessuten en rekke underaktører. 

Et komplekst bilde med mange aktører og mye dynamikk i ønskene medfører at beslutnings-

prosessen får preg av muddling through – å famle seg frem (jf. statsvitenskap). 

 

Beslutningsprosessen for idretts- og nærmiljøanlegg forutsetter partnerskap og dialog mellom 

kommunen og idrettens organer. I Ski var høsten 2014 preget av samarbeidsproblemer. Fra 

idrettens organer kom det én støtteerklæring til isflaten (fra Ski IL Ishockey 25.11.2014) og 

fire hovedsakelig negative uttalelser (fra Ski IL Alliansen 3.4.2014 og 18.10.2014, fra Ski 

Alliansehall AS 23.9.2014 og fra Ski idrettsråd 6.10.2014). Idrettens motstand bundet i tre 

forhold: Politikernes ønske om en kunstisflate ble oppfattet som overkjøring av idrettens 

møteplassprosjekt; en betongplate på nesten ett dekar kunne blokkere Alliansens utviklings-

prosjekt/masterplan for idrettsparken; og investerings- og driftsmidler for idrettsanlegg er 

begrenset og må prioriteres.  

 

Kommuneadministrasjonen havnet i krysspress mellom det politiske flertall og idretten, og 

mellom idrettens organer. Administrasjonen utredet investering og finansiering:  

 Virksomhet Kultur og fritid utvirket spillemidler fra Kulturdepartementet. Kommunen 

sendte søknad til Akershus fylkeskommune i januar 2015, fikk avslag i juni som følge 

av manglende idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, søkte på ny i januar 2016 og 

fikk tilsagn om første del av spillemiddeltilskuddet i juni. Ny søknad ble sendt i januar 

2017; svar kommer i juni 2017. Søknadsprosessen vil ta til sammen 29 måneder, som 

følge av en generelt tidkrevende prosess og komplikasjoner med idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning. 

 Virksomhet Kommunalteknikk lette etter den minst konfliktfylte plasseringen av 

kunstisflaten i idrettsparken. Kommunestyret fastholdt 8.10.2014 plasseringen ved Ski 

ishall som ble vedtatt et halvt år tidligere. I januar 2015 fikk Sweco oppdraget med å 

prosjektere kunstisflaten/møteplassen. Vant og gjerde ble drøftet gang på gang med de 

folkevalgte. Sweco utarbeidet et detaljert konkurransegrunnlag på 33 sider, som 

resulterte i ett anbud i første anbudsrunde. Etter politisk overstyring ble dette kokt ned 

til en funksjonsbeskrivelse på to sider, som viste seg å fungere: Det kom inn anbud fra 

kvalifiserte entreprenører, og nærmiljøanlegget ble bygget med godt resultat.  

 Virksomhet Fellestjenesters innkjøpsavdeling gjennomførte en anskaffelsesprosess 

med tre anbudsrunder – utlyst i mai 2015, oktober 2015 og februar 2016. De to ekstra-

rundene tok ni måneder.  
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Kommunestyret fattet 3.2.2016 det endelige vedtaket om kunstisflaten/møteplassen. Admini-

strasjonen iverksatte vedtaket:     

 Innkjøpsavdelingen gjennomførte tredje anbudsrunde. Kontrakt med Isbaneteknikk AS 

ble inngått i mai 2016.  

 Virksomhet Plan/bygg og geodata behandlet byggesøknad. Byggetillatelse ble, etter en 

del frem og tilbake, gitt 8.7.2016. 

 Virksomhet Kommunalteknikk deltok i anbudsprosessen i 1. halvår 2016 og utførte 

byggeledelse i 2. halvår (byggefase 11.7.2016–4.11.2016). 

3.3 Vurdering 

Flere politikere har fremsatt påstander om at rådmannen (administrasjonen) har brutt vedtak i 

saken om kunstisflaten/møteplassen (se vedlegg 1). Tidligere ordfører Amund Kjernli opp-

summerer at administrasjonen begikk hovedsakelig tre vedtaksbrudd:  

 Kommunestyresaken i mars 2014 inkluderte ikke kunstisflaten. 

 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble ikke innsendt i 2014. 

 Anbudsforespørsel med krav om vant ble kunngjort i mai 2015.  

 

Revisor sier seg enig i denne vurderingen. Også på noen andre punkter var administrasjonens 

arbeid og oppfølging av saken om kunstisflaten/møteplassen ikke i tråd med kommunestyrets 

vedtak. Gjentatte "omkamper" om plassering av kunstisflaten var således mangelfull vedtaks-

oppfølging.  

 

Flere politikere uttaler til revisor at prosjektet ble forsinket med to år, som følge av admini-

strasjonens sendrektighet, det vil si at kunstisflaten burde ha stått ferdig 1.11.2014.  

 

Dette forutsetter at kommunestyrets vedtak 2.4.2014 anses som et klart igangsettingssignal. 

Vedtakets punkt 9 – "Etablering av Møteplassen og kunstisflate gjøres samtidig og i sammen-

heng, slik at synergier kan hentes ut…" – var imidlertid en ordre om videre utredning. Vedta-

kets punkt 1 – "Ski kommune bygger Møteplassen i Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL 

Alliansen" – påla dessuten samarbeid med idretten. Samarbeidet ble vanskeliggjort dagen 

etter, da Ski IL Alliansens styreleder sendte e-post til kommunen og meddelte at "vi trekker 

oss fra Møteplassprosjektet".  

 

Samarbeidsklimaet bedret seg, og de folkevalgte gjentok at kommunen skulle ta hensyn til 

idrettens ønsker. Kommunestyret vedtok 8.10.2014: "I tråd med anmodningen fra Ski Idretts-

råd ses det videre arbeidet med kunstisflate og Møteplassen i [forhold til] det videre arbeidet 

med 'Masterplan'." På denne bakgrunn foreslo rådmannen i januar 2015 at "Videre planleg-

ging av prosjekt 'Møteplass' med kunstisflate utsettes og sees i sammenheng med en senere 

hovedplan for Ski idrettspark". Først 4.2.2015 fattet kommunestyret et vedtak som revisor 

leser som en ordre om ikke å ta hensyn til Ski IL Alliansen ("etableres bare kunstisflate").  

 

Kommunestyret vedtok 2.4.2014 også punkt 10 – "Det bes om at det raskest mulig sørges for 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse for kunstis, så prosjektet realiseres raskes mulig, uten 

ytterligere unødvendige forsinkelser." Administrasjonen lot dette ligge i ti måneder. Følgen 

ble at den første søknaden om spillemiddeltilskudd (januar 2015) ble avslått.  

  

I saksfremlegg (6.1.2015) til kommunestyret (4.2.2015) forklarte rådmannen at det var "ikke 

muligheter til å innhente de opplysninger som er nødvendige for en søknad om idrettsfunksjo-
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nell forhåndsgodkjenning før det er kommet lenger i planleggingen av en kunstisflate". 

Samme dag som kommunestyrets møte var det likevel mulig: Kommunens Søknad om idretts-

funksjonell forhåndsgodkjenning av kunstisflate i Ski idrettspark (4.2.2015) ble sendt. Men 

Akershus fylkeskommunes rådgiver bekrefter at "Det er mye som skal på plass til en idretts-

funksjonell forhåndsgodkjenning", noe som også fremgår av Kulturdepartementets veileder. 

 

Revisor ser ikke at kunstisflaten kunne ha stått ferdig i november 2014. Med Kulturdeparte-

mentets krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning basert på detaljert prosjektering og 

Ski kommunestyres uttalte ønske om samarbeid med Ski IL Alliansen i oktober 2014, er det 

heller ikke innlysende at kunstisflaten kunne ha stått ferdig i november 2015. 

 

Dersom rådmannen imidlertid hadde satt trykk på å få utarbeidet en prosjektskisse av nær-

miljøanlegget med kunstisflate og sommerfunksjoner, tror revisor at kommunen kunne ha 

sendt en søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i oktober 2014. Kulturdeparte-

mentets svar ville da ha foreligget i desember – tidsnok til kommunens søknad om spillemid-

deltilskudd i januar 2015. Administrasjonen utviste passivitet i 2014. 

 

Utredning av prioritering og prosjektering tok mange år. Dette er i tråd med praksis for 

idretts- og nærmiljøanlegg, som er komplekse saker med mange aktører og mye dynamikk. 

Mesteparten av tidsbruken var utslag av rådmannens ønske om "at de saker som legges fram 

for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet" (kommuneloven § 23-2). Når endelig vedtak var 

fattet (3.2.2016), sto administrasjonen på for "at vedtak blir iverksatt". Både i utrednings- og 

iverksettingsfasen gjaldt at "Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser".  

 

Basert på Swecos kostnadsanslag anslo rådmannen investeringsutgiftene for kunstisflaten/ 

møteplassen til 9,3 mill. kr (kommunestyret 8.10.2014) og årlige driftsutgifter til 450 000 kr 

(3.2.2016). Flere politikere oppfattet dette som svartmaling av prosjektet. "Var det ikke syner-

gier i et kombinert anlegg?" undret ordfører. Det viste seg å være dét: Investeringsutgiftene 

endte på 6,7 mill. kr, det vil si 2,6 mill. kr lavere enn anslaget.  

 

Prosjektet krevde en mengde tekniske avklaringer, men en kunstisflate er tross alt ikke rakett-

forskning. Revisors inntrykk er at Sweco med sin omfangsrike kravspesifikasjon forvansket 

prosjektet, noe som bidro til å avskrekke entreprenører fra å legge inn anbud. Oppdrags-

beskrivelsen til eksterne konsulenter bør inspireres av slagordet Keep it simple! Dette kan 

også føre til færre konsulenttimer, jevnfør Ski kommunes kjøp av konsulenttjenester fra 

Sweco for 25 mill. kr i 2016.  

 

Revisor anslår skjønnsmessig at administrasjonen forsinket prosjektrealiseringen med ett år, 

som følge av passivitet i 2014 og et lite egnet anbudsopplegg i 2015. Uten politikeres påtrykk 

kunne det dessuten ha gått ytterligere tid før realisering av kunstisflaten.  

 

Passitiviteten handler om fokussvikt, for lite gjennomskjæring og nedsatt gjennomføringsevne 

i administrasjonen. Passiviteten nærmet seg trenering.
15

  

 

Den vanskelige prosessen førte frem til et godt resultat: en kunstisflate om vinteren og en 

møteplass med ballbaner om sommeren. Isflaten fikk umiddelbart mange brukere blant barn 

                                                           
15

 Trenere betyr å "trekke ut, somle med, forhale", f.eks. "trenere viktige avgjørelser med utenomsnakk", ifølge 

Bokmålsordboka.  
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og unge. Endelig kan de gå på skøyter sentralt i Ski. At de er sosiale og bruker kroppen i noen 

timer, er gull verdt sett fra et folkehelseperspektiv.  

 

En kunstisflate uten sommerfunksjon ville ha blitt en 860 m
2
 betongplate uten anvendelse 

halve året. Det kunne ha fremstått som dårlig arealdisponering og offentlig ressurssløsing. 

Kommunestyret insisterte heldigvis på et kombinert anlegg for vinter- og sommerbruk.   
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4 SAMSPILL MELLOM ADMINISTRASJON OG POLITISKE 

ORGANER 

 

 
 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene under problemstilling nr. 1 (kapittel 3.1), samt: 

 Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå i kommunen skal baseres på 

delegeringsreglement og økonomireglement.  

 Bygningsmyndigheten skal opptre uhildet og uavhengig av hvem som er utbygger, og ikke 

ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader (plan- og bygnings-

loven § 21-6, samt forvaltningsrettens likebehandlingsprinsipp).   

  

Ski kommunestyre delegerte fullmakter til rådmannen i Delegeringsreglement i Ski kommune 

(2011). Rådmannen subdelegerte (videredelegerte) fullmakter til kommunalsjefer og virksom-

hetsledere i Delegering av fullmakt fra rådmannen (2013). Økonomireglement (2013) gir 

føringer for håndtering av tilleggskjøp i investeringsprosjekter.  

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Samspill politikk – administrasjon 

Politikeres oppfatninger gjengis i vedlegg 1.  

 

Administrasjonen har følgende kommentarer til samspillet med politikere (se også rådman-

nens uttalelse til revisjonsrapporten i vedlegg 6).  

 

"Det har kokt så mye i prosjektet at administrasjonen tidvis har vært i tvil om hva politikerne 

egentlig ønsket," reflekterer virksomhetsleder for Kultur og fritid.  

 

Virksomhetsleder for Kommunalteknikk opplyser at han har mottatt flere hundre e-poster, 

bl.a. fra politikere, vedrørende kunstisflaten/møteplassen. Han forundres over den store 

oppmerksomheten for et prosjekt til 7 mill. kr. "Vi har mange andre prosjekter som ikke har 

fått i nærheten så mye oppmerksomhet. Vårt største investeringsprosjekt er vann- og avløps-

anlegg i Ski sentrum til flere hundre millioner kroner. Her rapporterer vi hvert tertial, det vil si 

tre–fire ganger i året, til politikerne."  

 

At Kommunalteknikk har mange investeringsprosjekter å jobbe med, illustrerer han slik: 

Overingeniør James Osuma var prosjektleder for kommunens VA-anlegg i Nordbyveien fra 

desember 2014. Virksomhetsleder måtte i juni 2016 flytte overingeniøren til isflateprosjektet, 

der han ble byggeleder. Dette ble mulig ved å leie inn en byggeleder fra Sweco til Nordby-

veien. "Overingeniøren måtte tas av et stort og viktig VA-prosjekt, for å følge opp det lille, 

men høyfokuserte isflateprosjektet," sier virksomhetslederen.    

 

Det nye kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2015 inneholdt 24 verbalvedtak som 

politikerne ønsket utredet. "Det ble mange utredninger, som gikk på bekostning av annet 

Problemstilling nr. 2:  Hvordan har samspillet mellom administrasjonen og de aktuelle 

politiske organ fungert i denne saken? 
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arbeid," kommenterer virksomhetsleder for Kommunalteknikk, som også poengterer: "Jeg 

driver ikke politikk i Ski kommune. Jeg bygger alt jeg får beskjed om å bygge!" 

4.2.2 Byggesaksbehandling 

Overingeniør Helge Klevengen, som ble ansatt i virksomhet Plan/bygg og geodatas 

byggesaksavdeling i år 2000, har 17 års arbeidserfaring fra fagområdet. I samtalen med 

revisor deltar også kontorleder Bjørn Vemer i Follo byggetilsyn, som har to årsverk og er et 

interkommunalt samarbeid med Ski som vertskommune.  

 

Overingeniøren rekapitulerer byggesaksbehandlingen: "Isbaneteknikk AS sin Søknad om til-

latelse til tiltak (29.6.2016) kom på mitt bord 30.6.2016. Jeg var kjent med at dette var en sak 

med spesiell politisk interesse, men tenkte ikke på dette da jeg fikk søknaden. For meg var 

dette en helt vanlig byggesak. Jeg skulle snart på ferie og måtte bli ferdig med innkomne søk-

nader for å klare tidsfristene; derfor behandlet jeg saken samme dag som jeg fikk den."  

 

Overingeniøren viser frem byggesøknaden, der søker hadde krysset av på at firmaet har sen-

tralt godkjent ansvarsrett for alle funksjoner i byggesaker hos Direktoratet for byggkvalitet 

(Dibk). "Når denne godkjenningen er på plass, har firmaene den nødvendige kompetansen, og 

søknadene er som oftest uten mangler og klare til å behandles," forklarer overingeniøren. 

 

Dibk's Huskeliste når du erklærer ansvar (2015) gjennomgår over fem sider "8 viktige punk-

ter som må være på plass når du skal erklære ansvar for arbeidet i en byggesak". Direktoratet 

opplyser: "Den norske ordningen med lokal godkjenning av foretak i byggesaker er historie. 

Fra 1. januar 2016 skal du i stedet erklære ansvar i byggesaken. […] Å erklære ansvar inne-

bærer at et foretak tar på seg et offentligrettslig ansvar for oppgaven det skal utføre i en 

byggesak. Det betyr at foretaket bekrefter at det er kvalifisert for oppgaven, at det har et 

system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven og TEK 10, og det betyr at foretaket er 

kjent med reglene om sanksjoner for eventuelle brudd på krav som er fastsatt i lov og 

forskrift."
16

 Prosjekterende og utførende firma må ha formell kompetanse i form av mester-

brev eller fagskole i berørte håndverksfag. Firmaet skal ha "kvalitetsrutiner som retter seg mot 

å oppfylle krav og sikre kvalitet i det enkelte tiltaket".  

  

Kontorlederen i Follo byggetilsyn forklarer ordningen med ansvarserklæring slik: "Kommu-

nenes bygningskontroller, som utførte kontroll på byggeplassene, ble avskaffet i 1997. I stedet 

kom kommunale byggetilsyn, som har et påse-ansvar. Redusert fokus på byggeprosessen ble 

kompensert med økt fokus på firmaene: Fra 1997 måtte entreprenørfirmaene godkjennes 

lokalt i kommunene og med sentral registrering i Dibk's register (frivillig). Ordningen med 

lokal godkjenning i kommunene bortfalt 1.1.2016, som følge av EØS-regler for fri flyt av 

tjenester. Sentral godkjenning er heller ikke obligatorisk, men Dibk fører fortsatt et sentralt 

register. At entreprenører er oppført i registeret, er et kvalitetsstempel og borger for seriøsitet, 

bl.a. at skatter og avgifter betales. Firmaer som ønsker å bli registrert, må gjennom en god-

kjenning hos Dibk. Firmaet må oppfylle krav til utdanning og praksis, men kan likevel leie 

inn kompetanse ved behov og benytte underentreprenører. Et entreprenørfirma kan erklære 

ansvar i en byggesak uten å stå i Dibk's register, og det kan få byggetillatelse, men ved å stå i 

registeret har det en sentralt godkjent ansvarsrett, nærmest en statlig autorisasjon."   

 

                                                           
16

 Byggverk reguleres av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10, 2010). Byggesaksbehandling 

reguleres av Forskrift om behandling av byggesak (SAK 10, 2010). 
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Overingeniør i byggesaksavdelingen fortsetter: "Den rutinemessige forhåndssjekken av 

byggesøknaden fra Isbaneteknikk AS viste noen grunnleggende mangler i søknaden som er 

uvanlig for firma med sentral godkjenning. Jeg foretok derfor en bakgrunnssjekk av selskapet. 

Et søk på registeret Sentralt godkjente foretak (Dibk.no) avdekket at Isbaneteknikk AS ikke 

har sentral godkjenning. Søker hadde rett og slett oppgitt uriktige opplysninger, av en art som 

byggesaksavdelingen mener er alvorlig.  

 

Overingeniøren diskuterte søknadsbehandlingen med spesialrådgiver Tore Petter Stensrud, 

som var fungerende avdelingsleder for byggesak sommeren 2016. "Jeg sendte så brevet 

Mangler i søknad og tilsyn med foretak (6.7.2016) til Isbaneteknikk AS, der vi ba om kopi av 

den sentrale godkjenningen. I tillegg påpekte vi at gjennomføringsplanen ikke hadde opplys-

ninger om utførelse av tiltaket."  

 

"Etter at mangelbrevet var skrevet og lagt til utsendelse av post, kom kommunalsjef Kjell 

Sæther ned for å høre om vi hadde mottatt søknaden. Han poengterte at han ønsket at denne 

søknaden skulle prioriteres slik at de kunne starte opp arbeidet snarest. Jeg forklarte at søkna-

den hadde noen store mangler og ikke kunne behandles før dette var i orden. For å kunne rette 

opp feilene hurtig, ble avviksbrevet sendt per e-post," forklarer overingeniøren. 

 

Isbaneteknikk AS svarte (e-post 6.7.2016): "Ved en inkurie ble byggesøknaden signert med 

ordlyden slik den ble presentert oss, vi beklager dette. Vi som firma innehar ikke sentral god-

kjenning, men vi leier inn kompetansen på de områdene dette er påkrevd." Firmaet oppga 

referanser i Oslo og Ringerike og skrev: "Vi har i begge disse sakene vært totalentreprenør."  

 

Byggesaksavdelingen svarte (brev 7.7.2016): "I mottatt redegjørelse vises det til tidligere 

byggeprosjekter hvor firmaet har vært totalentreprenør. Det har derfor blitt tatt kontakt med 

Ringerike kommune ved Roger Sørslett, som bekreftet at Isbaneteknikk AS har utført en 

rehabilitering av isbanedekke i en større ombygging av ishallen. Isbaneteknikk hadde kun 

vært underentreprenør og utført arbeid som ikke var søknadspliktig jf. pbl § 20-1. Hoved-

entreprenør for ombyggingen var firmaet Stracon AS." Overingeniøren avsluttet brevet til 

Isbaneteknikk AS slik: "I denne saken har foretaket gitt uriktige opplysninger både i erklæring 

om ansvarsrett og i etterfølgende redegjørelse. Foretaket har også vist manglende forståelse 

og kunnskap for hvilke ansvar firmaet påtar seg når man skal stå som søker og erklære ansvar. 

Saksbehandler kan heller ikke se at byggesaksavdelingen vil kunne ha tilstrekkelig tillit til 

firmaet, for å kunne godkjenne en eventuell søknad om unntak fra formelle kompetansekrav."  

 

Etter noen e-poster og telefoner fra Isbaneteknikks daglige leder fulgte overingeniøren opp (e-

post 8.7.2016): "Byggesaksavdelingen har vurdert at firmaet ikke er kompetent til å erklære 

ansvarsrett for prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at vi ikke har vurdert om bedriften er 

kompetent til å utføre oppdraget da dette er noe helt annet." Åtte minutter senere svarte Isba-

neteknikk AS: "Vi har mye arbeid å gjøre for gode kunder (kommuner over hele landet). Så vi 

trenger ikke et prosjekt som starter på denne måten."  

 

Overingeniøren forklarer at ved vurdering av lokal godkjenning av ansvarsrett for dette 

byggeprosjektet må byggesaksavdelingen stille de samme kravene som Dibk gjør. "Firmaet 

kunne derfor ikke få en lokal godkjenning uten å kunne vise til ytterligere kompetanse. 

Byggesaksavdelingen ser dessuten ikke på privatrettslige forhold og har ikke kjennskap til 

kontraktsforhold mellom Kommunalteknikk og entreprenør. Hvis byggesaksavdelingen skal 

gi særfordeler til entreprenører som har kontrakt med kommunen, så er det etter min vurde-
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ring brudd på plan- og bygningsloven. Det er likhet for loven."  

 

Overingeniøren fortsetter: "Kommunalsjef for Samfunn kom så ned og fortalte at politisk 

ledelse hadde tatt kontakt. Han ønsket å bli orientert om situasjonen og innkalte til et haste-

møte med kommunalsjef for Velferd, fungerende avdelingsleder for byggesak og prosjekt-

ansvarlig i virksomhet Kommunalteknikk. I møtet kom vi frem til at siden Kommunalteknikk 

har sentralt godkjent ansvarsrett, kunne virksomheten stå som byggesøker med Isbaneteknikk 

AS som en form for underentreprenør. Deretter hadde jeg et møte med prosjektansvarlig hos 

virksomhet Kommunalteknikk, der vi gjennomgikk hva som måtte sendes inn av skjemaer og 

dokumentasjon. Dette ble oversendt og behandlet samme dag. Virksomhet Plan/bygg og 

geodata ga virksomhet Kommunalteknikk Tillatelse til tiltak den 8.7.2106."  

 

"At Kommunalteknikk står som byggesøker, er ikke uvanlig. Da Kommunalteknikk påtok seg 

å stå som søker og erklærte ansvarsrett for alle funksjoner, var byggesaken grei," konstaterer 

overingeniøren. 

 

Motarbeidet byggesaksavdelingen i virkeligheten kunstisflaten? spør revisor. Overingeniøren 

svarer: "Politikerne på Stortinget har vedtatt et detaljert lovverk – plan- og bygningsloven 

med forskrifter – som også gjelder for kommunale byggeprosjekter og som vi er pålagt å 

forvalte. Hvis jeg skal sette min signatur på en byggetillatelse, som er et juridisk bindende 

enkeltvedtak, så må det formelle være i orden; jeg må innestå for det. Da byggesøknaden kom 

i orden og komplett søknad forelå, ga vi byggetillatelse samme dag. Denne typen byggesøk-

nad har tre ukers frist fra komplett søknad foreligger; byggesaksavdelingen brukte tre timer! 

Tyder det på vrang vilje og sabotasje?" avslutter overingeniøren, som også er tillitsvalgt for 

NITO (Norges Ingeniør og Teknologiorganisasjon) i Ski kommune og har vært leder for 

NITO Kommune i Oslo og Akershus.  

 

Kontorleder i Follo byggetilsyn avslutter: "Ansvarlig søker skal fylle ut byggesøknaden. 

Hvem som er ansvarlig søker, bør fremgå av kontrakten med entreprenør. Hvis virksomhet 

Kommunalteknikk ikke satt på dokumentasjon for konstruksjonen av isflaten, virker det rart at 

de står som ansvarlig prosjekterende og utførende."  

 

Isbaneteknikk AS sendte håndtegnet situasjonsplan og betongplateprofil (19.4.2016) med 

anbudet. Firmaet utarbeidet maskintegninger (24.6.2016) av det samme og oversendte dem 

før byggesøknad skulle utfylles. Perspektivtegning kom, etter det revisor forstår, først i okto-

ber.
17

 Isbaneteknikk AS hadde dessuten vist frem foto av en bane i Oslo med høyt gjerde. 

Funksjonsbeskrivelsen spesifiserte "åpne gjerder i hjørnene uten netting", men uten å angi 

gjerdets høyde. Kommunikasjonen var upresis.  

 

"Byggemelding – Ski ordner dette så snart detaljerte tegninger er sendt til Tom," står det 

upresist i referat fra oppstartsmøtet 13.5.2016. Virksomhetsleder for Kommunalteknikk 

hevder at dokumentasjon/tegninger som kom i juni, ikke var tilstrekkelig. Han mener dessuten 

at Kommunalteknikk bare påtok seg å bistå ved utfylling av søknadspapirene; Isbaneteknikk 

AS var jo totalentreprenør og hadde opplagt ansvar for å søke byggetillatelse.  

 

Kanskje var ikke dette opplagt for Kommunalteknikk under oppstartsmøtet, men ble det 

etterpå. Byggeleder for isflateprosjektet, som tiltrådte i juni, meddelte Isbaneteknikk AS (e-

                                                           
17

 Kommunalsjef for Oppvekst omtaler i ukerapport 20.10.2016 "tegninger som ble presentert for politikere og 

administrasjonen i går".  
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post 29.6.2016): "Det er mest ryddig i og med at dette er en totalentreprise at dere sender inn 

byggesøknad. Alle skjemaer er fylt ut og dere må bare skrive under og sende den inn til 

byggesaksavdeling… Jeg skal sørge for rask behandling av søknaden. Utførende entreprenør 

må også fylle ut erklæring om ansvaret."    

 

Enden på det hele ble at Kommunalteknikk måtte stå som ansvarlig søker. "Vi oppfattet det 

som et pålegg fra kommunalsjef for Samfunn. Kommunen ble dermed i grunnen selvbygger, 

noe som er lite gunstig i en eventuell fremtidig tvist. Men vi hadde ikke noe valg, dersom vi 

skulle komme i mål med denne kunstisflaten. Isbaneteknikk AS er en god skøytebanebygger, 

men papirarbeidet kan bli bedre," avslutter virksomhetslederen.   

 

Rådmannen kommenterer byggesaken: "Selv om det er fattet et politisk vedtak om utbygging, 

må byggeprosjektet følge normal byggesaksbehandling. Det noen oppfatter som trenering i 

byggesaken, var i virkeligheten ekspressbehandling." 

4.3 Vurdering 

Politikerne ønsket ikke en ishockeybane – det fantes allerede i ishallen – men en løkkepreget 

isflate for uorganisert skøyteleik. Likevel var det først i desember 2015 (handlingsprogram for 

2016) at administrasjonen omklassifiserte isflateprosjektet fra idrettsanlegg til nærmiljø-

anlegg. Administrasjonen fulgte imidlertid Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  

 

Rådmannen fremmet tre saker til kommunestyret i 2014 (5.3.2014, 2.4.2014 og 8.10.2014) 

som hadde sakstittelen Prosjekt 'Møteplassen' i Ski idrettspark. Deretter gikk sak Videreføring 

av prosjekt 'møteplassen' i Ski idrettspark til kommunestyret (4.2.2015). Gjennom ett år 

fremmet administrasjonen altså saker om "Møteplassen", til tross for at kommunestyret mente 

at saken først og fremst handlet om en kunstisflate. Til slutt trengte det inn i administrasjonen: 

Sak Etablering av kunstisflate i Ski idrettspark kom til kommunestyret 8.4.2015.  

 

Banekonseptet ble satt på spissen i spørsmålet om sikkerhetstiltak. Politikerne la til grunn at 

vant inviterer til aggressiv ishockeyspilling, mens fravær av vant stimulerer hockeyspillere til 

forsiktig spill der pucken holdes langs isen (ellers forsvinner den ut). Dette reduserer hockey-

spillets omfang, slik at det blir plass også til andre skøyteaktiviteter. Et mindre sikret anlegg 

er, paradoksalt nok, sikrere. Et samlet ishockeyfaglig miljø i Norge og Ski gikk god for dette 

resonnementet. Lokalpolitikere i Ski tilføyde: Når isflate uten vant og gjerde kan gå i 

Drammen sentrum, må det kunne gå i Ski idrettspark. Og tradisjonelle skøytebaner på løkka 

(uten vant) er fortsatt tillatt i Norge.  

 

Dette strider mot sikkerhetstenkningen som tekniske etater er drillet i. Denne sikkerhetsvurde-

ringen fikk støtte av Sweco og Ski IL Alliansen. Men politikernes bestilling var nå en gang 

uten vant. Hvor lenge må en oppdragsgiver insistere på sin bestilling? 

 

Konkurransegrunnlaget i første anbudsrunde var så omfangsrikt og komplekst at en ledende 

entreprenør – Isbaneteknikk AS – ble avskrekket fra å legge inn anbud, og det kom inn kun ett 

anbud. Administrasjonen valgte likevel å kunngjøre det omfangsrike konkurransegrunnlaget 

for andre gang. Vant ble tatt ut, men inn kom et "minimumskrav: minst 3 kunstisbaner eller 

lignende betongkonstruksjoner".  
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I betraktning av at det er bygget bare 40 kunstisflater i Norge, fremsto dette for flere politikere 

som et umulig krav. Virksomhetsleder for Kommunalteknikk forklarer at kravet kom på bak-

grunn av første anbudsrunde, der den eneste anbyderen var ukvalifisert. Da kommunestyret 

avbrøt andre anbudsrunde, hadde ti entreprenører vist interesse. Virksomhetslederen antar at 

flere av dem ville ha lagt inn anbud, dersom anbudsrunden hadde fått gå sin gang.  

 

Den svake responsen i første anbudsrunde fikk alarmbjellene til å ringe hos politikere. 

Kommunestyret påla kunngjøring av en enkel funksjonsbeskrivelse i tredje anbudsrunde, samt 

å konsultere Norges Ishockeyforbund. Ishockeyforbundet tilførte prosjektet en jordnær 

tilnærming. Dette førte til slutt frem til et vellykket investeringsprosjekt. 

 

Når det gjelder vanskene i byggesaksbehandlingen, har virksomhet Plan/bygg og geodata 

redegjort for sin avvisende holdning: Det hang sammen med uriktige opplysninger i bygge-

søknad og dialog med søker vedrørende ansvarsrett. Isbaneteknikk AS oppga at de "leier inn 

kompetansen på de områdene dette er påkrevd". Kommunen svarte at "Saksbehandler kan 

heller ikke se at byggesaksavdelingen vil kunne ha tilstrekkelig tillit til firmaet, for å kunne 

godkjenne en eventuell søknad om unntak fra formelle kompetansekrav". Bak en byråkratisk 

språkdrakt aner man en firkantet holdning. Revisor vektlegger likevel at ansvarserklæring er 

et nøkkelpunkt i norsk byggesaksbehandling, som er et sterkt lovregulert fagområde. Bygge-

tillatelsen gikk uansett i orden da virksomhet Kommunalteknikk overtok som byggesøker. 

Hele byggesaksbehandlingen tok åtte dager.  

 

"Byggemelding – Ski ordner dette så snart detaljerte tegninger er sendt til Tom" (13.5.2016) 

var en upresis formulering, som medførte at byggesaksbehandlingen ble sammenblandet med 

kommunens kontraktsforhold til entreprenøren. Forviklingene i byggesaksbehandlingen kan 

trolig lastes virksomhet Kommunalteknikks upresise kommunikasjon med Isbaneteknikk AS.  

  

Da det kom til tilleggskjøp for 1,3 mill. kr (støttemur og kjøleanlegg) i august 2016, fant 

politikere det påfallende at rådmannen ikke straks fremskaffet beløpet. Revisor har forståelse 

for at administrasjonen måtte vurdere tilleggskjøpenes nødvendighet, investeringsbudsjettets 

rammer og økonomireglementets fullmakter, før beslutningen ble fattet. 

 

Frustrerte politikere undret: Saken har en rekke vedtak i kommunestyret. Hvorfor så mange 

omkamper; hvorfor holder administrasjonen saken i "en evig utredningsloop"? Hvorfor tar 

dette lille investeringsprosjektet så lang tid å realisere? 

  

Revisor oppsummerer at isflateprosjektet havnet "i bakleksa" for administrasjonen av tre 

årsaker: 

 Strid: Utbygging av idretts- og nærmiljøanlegg preges vanligvis av partnerskap og 

dialog, men i denne saken hersket uenighet innad i idretten og mellom idretten og 

kommunen. Saken fremsto for administrasjonen som et minefelt, billedlig talt. Folk 

som beveger seg i minefelt, går gjerne langsomt. 

 Arbeidsbyrde: En rekke større og kanskje viktigere investeringsprosjekter lå på 

virksomhet Kommunalteknikks bord og byggeplass; disse kunne gjerne prioriteres. Å 

fortsette utredningen av et prosjekt som ikke virket modent, var nærliggende.  

 Tendens til ignorering av politiske ordre: Hvem som er øverste sjef eller organ i et 

foretak, kan fra tid til annen bli uklart. En slik utglidning må sies å ha skjedd i Ski 

kommune i isflatesaken. I et uoversiktlig stridsbilde med mye støy er det viktig at 

troppene vet hvem som har kommandoen, er lydhøre og har vilje til å utføre ordre. 
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Manglende lydhørhet og en litt negativ innstilling til befalet kan utsette iverksetting i 

lang tid.  

 

Folkevalgte har blandet seg mye inn i administrasjonens gjøren og laden i denne saken. Utfra 

rolledeling mellom folkevalgte og administrasjon vil revisor ikke anbefale dette som normal 

praksis, men i denne saken synes politisk innblanding berettiget. Saken hadde kjørt seg fast. 

Til og med i byggefasen (2. halvår 2016) kunne toget ha sporet av uten politikeres inngripen. 

 

Flere politikere beskriver en negativ holdning til politiske forslag mer generelt. Revisor har 

ikke sett på andre saker, men man bør ta politikeres frustrasjon på alvor. Kommunestyret har 

definisjonsmakten her: Som kommunens øverste myndighet, kan kommunestyret trekke 

tilbake delegering til rådmannen uten noen som helst begrunnelse.  

 

Kommunelovens formålsparagraf (§ 1) om funksjonsdyktig kommunalt folkestyre og effektiv 

og tillitskapende forvaltning, ble ikke godt nok etterlevd i isflatesaken. En utglidning svekket 

folkestyret i saken.  

 

Saken preges av forskjeller i virkelighetsoppfatning på en rekke punkter. Hendelser i pro-

sjektet som for politikere fremstår som påfallende, har i flere tilfeller en naturlig forklaring. 

Ansatte som står i faglige og praktiske utfordringer, opplever tingene annerledes enn politi-

kere, som ser saken noe utenfra. Revisor vil bemerke at komplikasjoner i investerings-

prosjekter er naturlig.  

 

Tillitssvikten som muligens har et noe bredere omfang, toppet seg i isflatesaken: 

 Noen politikere opplever at administrasjonen er for lite lydhør og ignorerer 

kommunestyrets vedtak. Enkelte hevder at en ukultur har bredt seg i administrasjonen. 

Detaljstyring av administrasjonen er nødvendig på noen områder.  

 Administrasjonen mener at det stort sett er gode grunner til tidsbruken og at politikere 

driver urimelig detaljstyring, samt at de bestiller mange, arbeidskrevende utredninger. 

Enkelte politikere oppfattes å ha en utfordrende stil. Administrasjonen savner etterle-

velse av normal rolledeling mellom politisk og administrativt nivå.  

  

Relasjoner mellom mennesker kommer av og til inn i en negativ dynamikk. For å komme ut 

av det, kreves generøs og empatisk innstilling og positiv dialog. Ski kommunes verdier – 

åpenhet og respekt – kan med fordel vektlegges. Forventninger og rolledeling mellom politisk 

og administrativt nivå bør avklares.  
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5 SAMHANDLING MED IDRETTSRÅD, IDRETTSLAG OG ANDRE 

BERØRTE PARTER 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Samhandlingen mellom kommunen og idrettens organer bør preges av partnerskap og 

dialog, jevnfør Samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski idrettsråd, der det bl.a. står 

(s. 1): "Ved utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg tas idrettsrådet med på råd".  

 Samhandlingen baseres også på at Ski kommune er grunneier i Ski idrettspark.  

5.2 Datagrunnlag 

Idrettsrepresentanters oppfatninger gjengis i vedlegg 2.  

5.3 Vurdering 

Den norske maktutredningen, som ble ledet av Gudmund Hernes rundt 1980, påpekte at nett-

verk mellom offentlig byråkrati og private aktører kan overkjøre folkevalgt makt. Når det 

gjelder idretts- og nærmiljøanlegg, har staten imidlertid lagt opp til et partnerskap mellom 

kommunene og idrettens organer.  

 

Ski idrettsråd stilte seg positiv til kunstisflaten i handlingsprogrammet for 2014 (19.11.2013).     

Idrettsrådet karakteriserte 11 måneder senere (6.10.2014) isflateprosjektet som "et politisk 

benkeforslag fra Venstre". 

 

Isflateprosjektet kom ikke inn fra sidelinjen; det sto i samtlige handlingsprogrammer fra 2007. 

Ski kommunestyre la samarbeid om isflate/møteplass-prosjektet til grunn i sine vedtak ut 

2014.  

 

Ski idrettsråd og Ski IL Alliansen har hatt andre vurderinger av sikkerhetstiltak, arealbruk og 

pengebruk i Ski idrettspark enn kommunestyrets flertall. Alliansen mente at prosjekt kunstis-

flaten sto i motsetning til deres eget prosjekt møteplassen. Innvendingene er legitime, og 

revisor trekker ikke idrettens motiver i tvil.  

 

Saken preges av forskjeller i virkelighetsoppfatning mellom politikere og idrettens represen-

tanter. Også innad i idretten var det uenighet. Kommunen bør samarbeide med idrettens 

organer, men dette vanskeliggjøres når de er innbyrdes uenige og endrer standpunkt over tid. 

  

Et styremedlem i Ski IL Alliansen betegner det som negativt at politikere velger å gå utenom 

idrettsrådet og de kjøreregler man har avtalt mellom Ski kommune og idretten. Uttalelser fra 

Ski idrettsråd i 2014 tyder imidlertid på at kjørereglene var uklare. Hovedpoenget er vel at 

Alliansen hadde arbeidet frem møteplassprosjektet, inkludert finansiering, og så opplevde seg 

overkjørt. Revisor antar at det gikk prestisje i saken.  

 

Problemstilling nr. 3:  Hvordan har samhandling og involvering med idrettsrådet, idrettslag og 

andre berørte parter vært i denne saken? 
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Motstanden mot et kombinert anlegg for sommer og vinter er vanskelig å forstå, især når 

forslaget kom fra grunneier, som også er en stor økonomisk bidragsyter til idretten. Skulle 

ikke Ski kommune få lov til å disponere 0,8 av sine 77 dekar i Ski idrettspark? Eiers privi-

legium er av og til å sette sin vilje igjennom. Dette bør idrettens organer rett og slett tåle.  

   

I stridens hete falt det harde ord i og rundt idrettsparken. Hvem som sa hva, kan ikke revisor 

bedømme; debattformen kan ha vært hard på begge sider. Hersketeknikk er blitt praktisert, 

kanskje uten at utøver har forstått maktforholdene. Mennesker som ikke har samarbeidsånd, 

definerer seg selv ut av samarbeidet. Kommunen forventer av sine partnere i frivilligheten at 

de viser respekt for folkevalgte.  

 

Samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski idrettsråd, som ble inngått i 2010, er under 

oppdatering og skal behandles politisk våren 2017. Revisor antar at erfaringer fra saken om 

kunstisflaten/møteplassen tas med ved oppdateringen.  

 

Ved årlig oppdatering av handlingsprogram til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv blir gjennomførte prosjekter fjernet. Utdaterte tiltak, som plastis, kan derimot bli 

stående i mange år etter at de ble uaktuelle (og kjent helsefarlige). Dersom også utdaterte 

prosjekter fjernes, vil handlingsprogrammet bli mer fokusert.   

 

Fravær av vant på kunstisflaten er ment å legge en demper på ishockeyspill. Dersom dette 

viser seg å ikke fungere, det vil si at pucker stadig flyr utover sidelinjen, bør det vurderes å 

bruke ballnett hele året.  
 

Veien frem til et godt resultat er ofte mer kronglete enn vi forestiller oss. Et prosjekt med mye 

friksjon og frustrasjon har – tross alt – resultert i en isflate om vinteren og en ballplass om 

sommeren til stor glede for lokalsamfunnet.  
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VEDLEGG 1: POLITIKERES OPPFATNINGER 

 

Ordfører Tuva Moflag (kommunestyrerepresentant 2011–2015) 

Ordfører oppsummerer saken slik: 

1. Ski idrettsråd uttalte seg positivt om kunstisflaten ved utgangen av 2013 (e-post 

19.11.2013).   

2. I saksfremlegget Redegjørelse kunstisflaten foreslo rådmannen at "Saken tas til oriente-

ring", men kommunestyret vedtok (28.10.2015) at "Anbudet for kunstisflaten trekkes." De 

folkevalgte "skrotet" her prosessen til da, av tre grunner: For det første var investerings-

kalkylen (9,3 mill. kr, ifølge rådmannens saksfremlegg til kommunestyret 8.10.2014) 

merkelig høy. Var det ikke synergier i et kombinert anlegg? For det andre hadde Swecos 

konkurransegrunnlag gitt få anbud, og Norges Ishockeyforbund bekreftet at det hadde 

uheldig utforming. For det tredje reagerte politikerne på sikkerhetstiltakene (vant, gjerde), 

som egentlig innebar at tradisjonelle løkke-skøytebaner ble karakterisert som livsfarlige.  

3. På litt over to år – fra desember 2013 til februar 2016 – ble saken behandlet hele åtte 

ganger av kommunestyret. Hele veien var det flertall for kunstisflaten, selv om flertallets 

sammensetning varierte noe. 

4. Politikerne spurte seg hvorfor saken var så krevende, hvorfor den kom igjen og igjen. "Det 

var noe rart med denne saken – noe som ikke stemte – men jeg vet ikke hva," sier 

ordfører. 

5. Siden prosjektet kom skjevt ut fra hoppkanten, burde administrasjonen ha fulgt opp bedre. 

"Men jeg har ikke opplevd å ha konflikt med rådmannen i saken," tilføyer ordfører.  

6. Før og under byggingen i 2016 sendte ordfører tre "bekymringsmeldinger" til rådmannen: 

om byggesaksbehandlingen (e-post ca. 1.7.2016), kjøleanlegget (ca. 20.7.2016) og et høyt 

gjerde (19.10.2016). "Det ble funnet løsninger for alle disse tre bekymringene, slik at 

prosjektet kunne realiseres i henhold til vedtaket," bemerker ordfører. 

7. Kommunestyrets endelige vedtak (3.2.2016) inneholdt åtte punkter. Ti måneder senere er 

alle vedtakspunktene iverksatt.  

8. Vi har nå fått en kunstisflate i fire vintermåneder kombinert med en møteplass resten av 

året – et nærmiljøanlegg som så langt har mange brukere. Investeringskostnadene på 6,7 

mill. kr er dessuten akseptable (og i tråd med politikernes antakelse). Prosjektet ble til 

slutt vellykket!  

9. Ski kommunestyre har selvfølgelig rett til å disponere areal i Ski Idrettspark. Samtidig må 

Ski IL Alliansen få lov til å ha meninger om idrettspolitikk. Denne rolledelingen tror jeg 

begge parter forstår, men samspillet bør helst bli bedre enn i denne saken. At idretten ikke 

har vært enig innad og at de har gitt ulike signaler over tid, har vært en utfordring for 

kommunen.   

 

Oppvekst-/kulturutvalgsleder Camilla Hille (kommunestyrerepresentant 2011–2015) 

Camilla Hille, som var kommunestyrerepresentant i forrige periode, ble i oktober 2015 

utnevnt til leder for utvalg for oppvekst og kultur (OK-utvalgsleder) og varaordfører.
19 

  
OK-utvalgsleder gir en grundig forklaring på saken fra hun ble involvert i den første gang, 

høsten 2013, og frem til kunstisflaten åpnet 5.11.2016. Hun har i lang tid ønsket at saken 

skulle granskes og er fast bestemt på at det har skjedd mye "rot" i saken, og at den lange 

rekken omkamper i kommunestyret ikke bare kan tilskrives tilfeldigheter. OK-utvalgsleder 

                                                           
19

 Revisor skrev et referat fra samtalen, som OK-utvalgsleder bearbeidet og utvidet. Understrekninger i sitater fra 

dokumenter er gjort av OK-utvalgsleder.   
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understreker at hun er svært glad for revisjonen og håper alle kort kommer på bordet, også 

politikernes rolle. Hun mener prosjektet som opprinnelig tilhørte Ski IL Ishockey bevisst er 

motarbeidet, særlig av en fraksjon av Ski IL Alliansen, noe hun la frem en rekke e-poster om. 

Hun mener også at prosjektet har blitt aktivt motarbeidet av enkelte politikere i Høyre, til 

tross for klare flertallsvedtak som Høyre både har stemt for og imot. OK-utvalgsleder mener 

at ordfører i forrige periode hadde et særlig ansvar for å følge opp alle vedtak, også de som 

ordfører selv stemte i mot. OK-utvalgsleder er bekymret for det hun beskriver som "usunne 

koblinger" mellom enkeltpersoner innen idretten og enkelte politikere og ansatte i kommunen. 
 

Gjennom tre år har kommunepolitikeren fulgt opp saken i utvalg og kommunestyre. Somme-

ren 2016 var det nødvendig med tydelig politisk styring, til tross for at rådmannen hadde lovet 

at saken skulle følges tett opp av rådmannen selv. Ordfører og OK-utvalgsleder hadde fått 

ukentlige rapporter om prosjektet fra høsten 2016, og det ble orientert om saken i alle 

utvalgsmøter og formannskap frem mot ferdigstillelse. Etter at prosjektet ikke hadde fått 

byggetillatelse av kommunen i begynnelsen av juli 2016, begynte den tette oppfølgingen med 

notater og e-poster. Ifølge OK-utvalgsleder er det dokumentert at kommunen selv fylte ut 

byggesakspapirene (de ble kun underskrevet av entreprenør), som kommunen ikke godkjente. 

OK-utvalgsleder fremlegger også dokumenter der det var presisert fra utbygger i referat fra 

oppstartsmøte at firmaet Isbaneteknikk AS leide inn sentral godkjenning ved behov, noe som 

kommunen begrunnet avslaget på sitt eget prosjekt med. OK-utvalgsleder mener det er 

oppsiktsvekkende at byggesaksavdelingen skriver rett ut i en e-post til Isbaneteknikk at de 

ikke har tillit til firmaet og ikke vil godkjenne byggesøknaden. Dette firmaet hadde blitt 

godkjent av kommunens innkjøpsavdeling og virksomhet Kommunalteknikk. OK-utvalgsle-

der opplyser at på dette tidspunktet måtte rådmannen, fra ferie, ta tak i saken, og få entrepre-

nøren til å fortsette på prosjektet og finne en måte å løse at prosjektet holdt på å strande. 

Entreprenøren ville ikke fortsette med jobben og var i ferd med å ta en advokat for å få 

erstattet de utleggene han hadde hatt til saken så langt (dokumentert i e-post). OK-utvalgs-

leder var svært frustrert over å få masse jobb med den ferdig vedtatte kunstisflaten midt i 

fellesferien.  

  

OK-utvalgsleder er dypt bekymret for demokratiet i kommunen. Hun mener det er svært 

bekymringsfullt at enkeltpersoner utenfor folkevalgt organ synes nærmest å kunne diktere 

administrativt ansatte: "Når folkevalgte møter så stor motstand når de vil investere noen få 

millioner kroner på egen kommunal tomt i kommunen, hva da med prosjekter der det skal 

investeres hundrevis av millioner, som f.eks. den nye videregående skolen som skal bygges 

ved siden av Ski rådhus?" OK-utvalgsleder er bekymret for det hun mener er en ukultur i 

kommunen og som utfordrer demokratiet: "Det er lenge siden denne saken bare handlet om 

kunstisflaten. Den handler i tillegg i svært høy grad om styringsprinsippene demokratiet er 

tuftet på, at det styres på vedtak fattet i kommunestyret, av representanter valgt av innbyg-

gerne, for å tjene hele kommunen." OK-utvalgsleder har oversendt en rekke dokumenter til 

revisjonen, som viser at kunstisflaten har vært i planene lenge og at de har vært kjent for både 

idrettsrådet, Ski IL Alliansen og administrasjonen, noe bl.a. årsrapporten til Ski Idrettsråd 

dokumenterer i 2011. 

  
OK-utvalgsleder oppsummerer det hun anser som en rekke vedtaksbrudd og manglende vilje 

til å etterleve klare politiske føringer i "føljetongen" om kunstisflaten:
20

  

 

                                                           
20

 Følgende åtte punkter er OK-utvalgsleders saksfremstilling.  
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1. Isflaten ignorert (januar 2014): Saksfremlegget Prosjekt 'møteplassen' i Ski idrettspark, 

som gikk fra rådmannen 23.1.2014 (samme dag som det kom brev fra Ski IL Håndball), 

neglisjerer isflaten (jf. sakens tittel, som kun nevner møteplassen), til tross for at kommu-

nestyret syv uker før (4.12.2013) vedtok handlingsprogram for 2014, der "kunstisflate gis 

prioritet 12", mens møteplassen ikke var nevnt i handlingsprogrammets tabeller. Det ble 

også vedtatt følgende i det samme møtet: "Etablering av utendørs kunstisflate ses i 

sammenheng med utviklingen av 'Møteplassen', for på den måten sikre at området kan tas 

i bruk for uorganisert aktivitet hele året. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med 

aktuelle aktører for å utrede muligheter for hvordan og når en utendørs kunstisbane kan 

realiseres i Ski Idrettspark. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren 

2014." Vedtaket var klart, og det følges ikke. 

 

2. Omkamp om plassering (mars 2014): Kommunestyret utsatte ovennevnte sak (Prosjekt 

"møteplassen" i Ski idrettspark). I andre versjon av saksfremlegget (fra rådmannen 

12.3.2014) var kunstisflaten inkludert etter at dette var en klar bestilling fra politikerne i 

møtet i mars, begrunnet med bruk av eksisterende kapasitet på kjøleanlegget, økonomiske 

besparelser til felles grunnarbeider, og utnyttelse av arealet til helårs anlegg. Rådmannen 

fremla tre nye forslag til plassering av isflaten, bl.a. etter forslag fra Sweco, og i saks-

fremlegget står det: "Etter ny befaring i Ski idrettspark er det sett på mulig alternative 

plasseringer for en kunstisflate på ca 800 m
2
 på andre steder enn 'Møteplassen'." Dette til 

tross for at kommunestyret i handlingsprogrammet for 2014 vedtok (4.12.2013) følgende: 

"Etablering av utendørs kunstisflate ses i sammenheng med utviklingen av 'Møteplassen', 

for på den måten å sikre at området kan tas i bruk for uorganisert aktivitet hele året." Dette 

var en tydelig plassering, både i vedtak og i debatten som fulgte, noe man kan se i video-

opptak fra kommunestyremøtet som ligger på Ski kommunes nettsider. 

 

3. Utsettelsesforslag for å se møteplass med kunstis i sammenheng med en senere hovedplan 

for Ski Idrettspark (februar 2015): OK-utvalgsleder lurer på hvordan rådmannen kunne 

foreslå å utsette saken i kommunestyret 4.2.2015, når det hadde kommet så tydelige sig-

naler fra politikerne om å etablere en helårs møteplass snarest for å unngå forsinkelser. 

Idrettsrådet hadde også vært positive hele tiden, men da tidligere styremedlem Stein Rasch 

i Ski IL Alliansen tok over vervet som leder av Ski idrettsråd, kom et utspill om master-

plan, et arbeid som knapt var begynt i Ski IL Alliansen, og et ønske om å utsette hele 

prosjektet, med mindre bare møteplassen om sommeren kan etableres uten is. OK-

utvalgsleder mener dette viser det useriøse, og samrøret mellom ansatte og enkelte i idret-

ten (som har styreverv her og der, kjenner den og den osv.). Møteplass om sommeren er 

ikke et problem på det nøyaktig samme arealet som kunstisen. Det går det faktisk ikke an 

å forstå. Kommunen har heller ikke laget noen plan for området, så hvorfor kommer det en 

sak om utsettelse? OK-utvalgsleder mener igjen at administrasjonen er diktert av noen 

utenfor kommunestyret, til tross for krystallklare vedtak. OK-utvalgsleder mener dette må 

betraktes som enda et vedtaksbrudd.  

  

4. Unnlot å søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (2014): Kommunestyret vedtok 

2.4.2014: "10. Det bes om at det raskest mulig sørges for idrettsfunksjonell forhåndsgod-

kjennelse for kunstis, så prosjektet realiseres raskest mulig, uten ytterligere unødvendige 

forsinkelser." Ti måneder senere var dette ikke fulgt opp. Kommunestyret ble heller ikke 

informert om at det ikke var søkt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse eller at admini-

strasjonen ikke ville klare å gjøre dette "snarest", da saken igjen ble behandlet 8.10.2014 

og det vises til vedtakene i saken fra 2.4.2014. Dette er et åpenbart vedtaksbrudd i to 
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omganger. I sak Videreføring av prosjekt "møteplassen" i Ski idrettspark vedtok kommu-

nestyret (4.2.2015) derfor: "1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt 

budsjett og handlingsplan 2015-2018 og uten ytterligere forsinkelser. Idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjennelse sendes KUD…, jfr. vedtaket fra 2. april 2014." Manglende søknad 

om forhåndsgodkjenning medførte uklarhet om krav til vant og at anbudsprosessen ble 

forsinket. OK-utvalgsleder mener at rådmannen feilinformerte formannskapet 29.4.2015 

om at vant ikke var avklart, enda saksbehandler i Kulturdepartementet opplyste dagen før 

(28.4.2015) at vant ikke var nødvendig. OK-utvalgsleder viser til e-post fra Kulturdepar-

tementet der det står: "I telefonsamtale med saksbehandler i Ski kommune ble det den 

28.04.15 gitt tilbakemelding om at det ikke er nødvendig med en ny vurdering av idretts-

funksjonell forhåndsgodkjenning, da det ikke er noe krav om at utendørs kunstisflater 

(som nærmiljøanlegg) skal ha vant eller ikke. Departementet har for ordens skyld i dag 

15.05.15 gitt et skriftlig svar på spørsmålet til Ski kommune." OK-utvalgsleder viser til at 

departementet "for ordens skyld" sendte et brev til kommunen og mener dette var fordi 

hun selv tok kontakt med Akershus fylkeskommune for å sjekke reglementet og ble 

henvist til departementet. Det var OK-utvalgsleder som ba om skriftlig dokumentasjon på 

at denne informasjonen var gitt tidligere. Det tok henne en telefon til departementet å 

finne dette ut, mens formannskapet ikke fikk riktig informasjon 29.4.2014, fordi admini-

strasjonen ventet på avklaring. Ville vi fått riktig informasjon, eller skulle "noens" krav 

om vant og utsettelse av saken jobbes gjennom på den måten? Det synes OK-utvalgslede-

ren er bevis på enda en omkamp når vant har blitt avvist fra kommunestyrets talestol 

gjentatte ganger, og allerede i de første møtene. At rådmann ikke skulle ha riktig informa-

sjon i en betent sak, mener OK-utvalgsleder er underlig, for da må man være enda mer 

etterrettelig i informasjonen som gis. Det var helt tydelig at vi ønsket svar på dette, jf. 

vedtak 8.4.2015 der det står: "Administrasjonen bes om å snarest avklare med departe-

mentet om det trengs nye godkjenninger utover den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjen-

nelsen som allerede er gitt for isflaten." Likevel ble vi informert om at administrasjonen 

ventet på avklaring. 

 

5. Omkamp om vant (april 2015): I sak Etablering av kunstisflate i Ski Idrettspark foreslo 

rådmannen at "Kunstisflaten i Ski idrettspark bygges med vant", så kommunestyret måtte 

vedta 8.4.2015 at "Publikumsisflaten bygges uten vant". Det kunne ikke være tvil om at 

det skulle bygges uten vant, jf. debattene i kommunestyret helt siden desember 2013, som 

ikke er til å ta feil av. Hvordan kunne det være vant på en isflate som skulle anlegges 

under en møteplass med andre typer baner? Hvordan kan da rådmann legge frem et forslag 

om kunstisflate med vant? OK-utvalgsleder er usikker på hva som til slutt ble lagt ut på 

anbud, men ord som låsbare porter, inngangsporter i vant under pkt. 2.5.2. i kravspesifika-

sjonen gjør dette uklart. At det skulle anskaffes isprepareringsmaskin av type Olympia 250 

til isen, selv om det allerede var klarert at isen skulle prepareres med ismaskinen til Ski IL 

Ishockey, er også underlig. OK-utvalgsleder lurer på hva kommunen har bedt Sweco om i 

oppdragsdokumentet? Oppdraget fra politikerne var klart. Tredje og avgjørende anbuds-

forespørsel spesifiserte "Uten vant, men med kant" og "gjerder og benker som innram-

ming". Dette var begrunnet med sikkerhet og at det ikke skulle bygges noe som kunne 

stoppe puck, som innbyr til tøffere spill. Det kom derfor som en overraskelse på OK-

utvalgsleder da hun 19.10.2016 oppdaget at Isbaneteknikk hadde satt opp over 40 stolper 

med 3 meters høyde, der metallnettinggjerde skulle monteres. Kunngjort funksjonsbeskri-

velse spesifiserte ikke gjerdets høyde, men den kunstisflaten som var spilt inn som eksem-

pel av Norges Ishockeyforbund, var kunstisbanen i Drammen med lave åpne gjerder uten 

netting. Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund hadde også understreket at 
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det var viktig å ikke bygge et gjerde rundt banen som kunne stoppe en puck, fordi dette 

ville innby til aggressivt spill med høye pucker. Ottar Eide har i senere e-post bekreftet at 

han hadde spilt inn at det var viktig at det ikke var noe som stoppet puck. I funksjonsbe-

skrivelsen står det at banen skal bygges med "åpne gjerder i hjørnene uten netting", og 

sammen med all behandling i kommunestyre er ikke dette til å ta feil av. Etter OK-

utvalgsleder og ordførers påpekning av at det var i ferd med å skje et nytt vedtaksbrudd, 

ble de fleste stolpene sagd ned til 1,2 meters høyde. Vedtaket var også klart: "Funksjons-

beskrivelsen utarbeides i samarbeid med Norges Ishockeyforbund og skal snarest mulig 

legges ut på anbud/Doffin." OK-utvalgleder er derfor overrasket over at dette gjerdet 

kunne komme opp som et alternativ. Også her mener OK-utvalgleder det er flere bevis på 

uheldige omkamper om vedtaket og den type bane politikerne hadde vedtatt. OK-utvalgs-

leder fremlegger en epost-dialog mellom personer i Ski IL Alliansen, der flere skriver at 

det skal kreves vant, gjerder, og sikkerhetsnett m.v. dersom de i det hele tatt skal akseptere 

at isen bygges. OK-utvalgslederen mener disse e-postene, som er oversendt revisjonen, 

styrker antagelsen om at administrasjonen har latt seg styre av folk utenfor kommunen og 

på tvers av kommunestyrevedtakene.  

 

6. Første konkurransegrunnlag ikke fremlagt til politisk behandling (mai 2015): Utvalg for 

oppvekst og kultur innstilte 11.3.2015 følgende: "Utvalg for oppvekst og kultur ber om at 

innholdet/kravspesifikasjonene i forbindelse med bygging av kunstisflate legges frem til 

politisk behandling raskest mulig, før utleggelse på Doffin. Vant bør ikke inngå i spesifi-

kasjonene." Rådmannen foreslo i stedet i påfølgende kommunestyre 8.4.2015 at banen 

skal bygges med vant, der det skapes usikkerhet om det må søkes på ny om idrettsfunk-

sjonell forhåndsgodkjennelse i departementet. Kommunestyret vedtok at dette spørsmålet 

snarest skal avklares med departementet, noe vi ikke kan se ble tatt til følge. Vedtaket 

8.4.2015 lød blant annet: "4. Dersom det må søkes ytterligere godkjenning med ny søknad 

til departementet vedrørende isflate uten vant, sendes denne umiddelbart og senest innen 

15.04.15. 5. Når departementet har godkjent planene legges isflaten umiddelbart, og 

senest innen en uke, ut på anbud." Planene ble godkjent muntlig av departementet 

28.4.2015, og dermed skulle anbudet vært lagt frem i formannskapet 29.4.2015 og vært 

ute på Doffin senest 5.5.2015. Konkurransegrunnlaget ble kunngjort 26.5.2015 uten annen 

politisk behandling enn en ny omkamp om vant, som følge av en redegjørelse fra Sweco 

om hvor farlig det er med en is uten vant. I saksfremlegget står følgende om konsekvenser 

ved ulykker: "Store konsekvenser: Ishockeypucker er harde og kan komme med stor fart. 

Ved treff mot hode eller andre kroppsdeler kan det medføre alvorlige og varige skader. 

Uten vant vil det også være store muligheter for at barn og ungdom som går på skøyter 

kan havne utenfor banen med de farer dette kan medføre både for skøyteløperen og 

eventuelle tilskuere."  

 

7. Søkte ikke om tippemidler for sommerflatene (januar 2016): Kommunestyret vedtok 

3.2.2016 følgende: "4. Kommunen søker Kulturdepartementet om ny idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjennelse for kunstisflaten dersom det er nødvendig, og det søkes tippemidler 

for alle flater som skal etableres." Søknad om tippemidler (spillemidler) til sommerflaten 

ble sendt først 15.1.2017, til tross for at Akershus fylkeskommunen allerede i mars 2014 

ga informasjon til kommunen om at det kunne søkes både for sommerflater med inntil 

300.000 kr per flate og 1,2 mill. kr for kunstisflaten. OK-utvalgsleder har fremlagt e-

poster som Akershus fylkeskommune sendte til Ski kommune i 2014.  

 

8. Formannskapet fikk ikke informasjon (14.10.2015): Et enstemmig formannskap ba 
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rådmannen vurdere å dele opp anbudet før kunngjøring på Doffin. Formannskapet ble da 

ikke informert om at anbudsforespørselen allerede var kunngjort to dager tidligere. Denne 

anbudsforespørselen kom det sterke reaksjoner på, bl.a. at det var krav om at entreprenø-

ren skulle ha bygget tre kunstisflater tidligere og fremdeles et svært dyrt prosjekt, noe 

Norges Ishockeyforbund reagerte på. Dette sammen med urovekkende informasjon som 

ordfører og OK-utvalgsleder hadde mottatt muntlig i et møte, gjorde at politikerne ikke 

hadde noe valg: Vi måtte trekke anbudsforespørselen og begynne på nytt i påfølgende 

kommunestyremøte.  

  

Basert på kommunestyrets vedtak i desember 2013 burde kunstisflaten ha stått ferdig høsten 

2014 eller våren 2015, mener OK-utvalgsleder: "Som følge av utrolig mye frem og tilbake, 

ble kunstisflaten forsinket med til sammen to år. Og uten påtrykket fra politikerne ville det ha 

gått ytterligere et par år før barn og unge fikk en isflate i Ski idrettspark, om den i det hele tatt 

hadde kommet." 

  

OK-utvalgsleder mener det er grunnleggende viktig å ha tidslinjen for å forstå saken: Arbeidet 

med etablering av isflaten startet før 2006, men ble vedtatt inn på handlingrogrammet høsten 

2006. Forslag om møteplassen kom i mars 2012. Prosjekt isflaten kom altså opp fem år før 

prosjekt møteplassen. Ski IL Ishockey kan selv dokumentere alt sitt arbeid med prosjektet. I 

følge OK-utvalgsleder har Ski IL Ishockey fulgt spillereglene ved å komme på kommunens 

handlingsprogram og fått prosjektet "velsignet" av Ski idrettsråd. Idrettsrådet har hvert eneste 

år kommet med innspill til prioriteringene til kommunen, og kunstisflaten har stått som 

prioritert prosjekt i alle år. Prosjektet har aldri blitt foreslått som uprioritert av verken Ski IL 

Ishockey eller idrettsrådet, som skrev en e-post i november 2013 om at de fortsatt ønsket at 

kunstisflaten skulle prioriteres. Dette var etter at OK-utvalgslederen hadde etterspurt idretts-

rådets prioriteringer av rådmann før behandlingen av handlingsprogrammet i utvalget for 

oppvekst og kultur. "Hvis noen forsøkte å 'snike i køen', var det 'Møteplassen', men dette til 

tross så ville politikerne imøtekomme begge ønsker," sier OK-utvalgsleder, som understreker 

at å si at Ski IL Alliansen ikke kjente til sitt hockeylags planer, er "tull". Alliansens styre 

drøftet bl.a. 19.9.2011 Ishockeys planer om isflate, ifølge e-poster lagt frem av OK-utvalgs-

leder. Årsrapport for Ski idrettsråd for 2011 opplyser at "Ski IR har også vært i flere møter 

med Ski kommune og Ski IL hockey om planer for ishallen og etablering av en utendørs 

isflate." Alle var derfor kjent med Ski IL Ishockeys arbeid med en kunstisflate. Dette ble også 

understreket da kommunen i 2010 investerte i nytt kjøleanlegg med kapasitet til å drifte to 

kunstisflater. "Ski IL Alliansens såkalte masterplan er ikke kommunens plan, men Alliansens 

ønskedrøm. Det er ganske arrogant å tegne en masterplan på et kommunalt område som ikke 

hensyntar et klart vedtak fra kommunestyret. Det er også påtagelig at Ski IL Alliansen går ut i 

Østlandets Blad med at en isflate til maksimalt tre millioner ekstra er uansvarlig pengebruk, 

når de selv ønsker at det offentlige skal investere hundrevis av millioner i anlegg. Alliansen 

foreslo selv prosjekt møteplassen med fast dekke på et like stort areal som isflaten, uten å 

bekymre seg for masterplanen. De søkte også Ski idrettsråd 15.3.2014 om en 100-årsgave til 

seg selv. Kommunen skulle finansiere en hall, nytt klubbhus og diverse til 150-200 mill. kr. 

Stein Rasch var avsender av den søknaden på vegne av Ski Il Alliansen. Det er noe ulogisk i 

argumentasjonen ved at en dobbelt så stor møteplass ikke var i veien for en masterplan, men 

at det plutselig ble et stort problem da det skulle legges kjølerør under halvparten av 

området," sier OK-utvalgsleder. 

  
Hun anser at kommuneadministrasjonen har latt Ski IL Alliansen få for stor makt. Hun er 

svært bekymret over at noen utenfor kommunen kan diktere kommunens disponering av sitt 
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areal i idrettsparken. "Hvem bestemmer i Ski idrettspark? Ja, hvem bestemmer i Ski 

kommune? Er kommunestyret bare til pynt?" spør hun. OK-utvalgsleder nevner andre saker 

der hun mener at vedtak ikke er fulgt. "Har man ikke demokrati i smått, så har man det ikke i 

stort. Jeg er skremt over ukulturen i kommunen, og demokratiet er noe jeg vil kjempe for så 

lenge jeg er i politikken. Jeg aksepterer ikke at noen tar seg den frihet og 'ordner ting' utenfor 

folkevalgte organer. Det blir som å bruke skitne triks i en fotballkamp og der kampen vinnes 

utenfor banen med ulovlige virkemidler. Et slikt samfunn taper alle på." 
 

"Intern strid i idretten mildner kritikken av kommuneadministrasjonen noe, men bare noe, for 

vedtakene har ikke vært til å misforstå, og det er ved uenighet vedtak blir viktigere enn noen 

gang," sier OK-utvalgsleder. Hun er alvorlig bekymret for, og skremt over, enkelte personers 

fremferd i denne saken.  

 

"Årlige handlingsprogrammer har prioritert kunstisflaten siden 2009. Derfor var det rart at 

administrasjonen i desember 2013 foreslo kunstisflaten uprioritert; hvor kom dette innspillet 

fra? Da dette ble oppdaget, ble jeg kontaktet av Ski IL Ishockeys tidligere leder Jack Ove 

Valø, som gjorde oppmerksom på at dersom kommunestyret aksepterte kunstisflaten som 

uprioritert, utsatte man den med mange år, kanskje for evig tid. Ski IL Alliansen uttalte seg 

positivt i ØB (20.12.2013) om et kombinert anlegg. Ski idrettsråd gikk i sin høringsuttalelse 

(19.11.2013) om handlingsprogrammet for 2014 inn for kunstisflaten, fortsatt prioritering på 

plass 12, noe kommunestyret vedtok (4.12.2013). Da var det lett for kommunestyret å vedta 

en helårs møteplass og be om sak på det våren 2014 for å imøtekomme alle i Ski idrettspark," 

sier OK-utvalgsleder. Hun understreker at møteplassen har vært vedtatt enstemmig i alle 

innstillinger, inntil Ski IL Alliansen beklageligvis trakk sitt eget prosjekt. 
  

OK-utvalgsleder mener at administrasjonen svartmalte prosjektet ved å overdrive driftsutgif-

tene: I sak Kunstisflate i Ski Idrettspark, som ble behandlet i kommunestyret 3.2.2016, la 

rådmannen til grunn "årlige driftsutgifter kr 450 000". OK-utvalgsleder anser tallet som 

misvisende: "I februar 2015 påtok Ski IL Ishockey seg å preparere kunstisflaten for 25 000 kr 

per sesong. La oss videre anta 80 000 kr for strømforbruket i fire måneder med dagens strøm-

priser. Vedlikehold om vinter koster i følge kommunen 42 kr per m
2
 med kunstgress. 

Sommervedlikeholdet koster også noe. Er vi oppe i 1/3 av rådmannens beløp?" spør OK-

utvalgslederen. Hun er overrasket over at administrasjonen overtok Ski IL Alliansens "skrem-

selspropaganda" om kunstisflaten, når administrasjonen selv hadde innhentet driftskostnader 

tilknyttet kunstisflater fra andre steder der beløpene var langt lavere. OK-utvalgsleder har 

oversendt dokumentasjon på at kommunen fikk andre tall oppgitt allerede i 2014 fra Isbane-

teknikk AS. "Selv Sweco har lavere driftskostnader i sine utredninger. Derfor er det veldig 

rart at rådmannen la frem driftskostnader på 450 000 kr. Det virker på meg som et nytt forsøk 

på å skremme politikerne til å si nei, helt uten hold i faktagrunnlaget. Til sammenligning 

koster det minst 470 000 kr å drifte de to kunstgressbanene i idrettsparken gjennom en vinter-

sesong (jf. svar på budsjettspørsmål 67-69 som er oversendt revisjonen). Det sier seg selv at 

det koster mindre å kjøle ned is om vinteren enn det koster å varme en kunstgressbane som er 

fem ganger så stor," sier OK-utvalgsleder. 
  

OK-utvalgsleder er kritisk til en rekke sider ved anbudsopplegget: "Etter første anbudsrunde, 

der det kom inn bare ett anbud, valgte administrasjonen å stramme det ytterligere til i andre 

anbudsrunde med et krav om at tilbyder måtte ha bygget tre isflater tidligere. Entreprenører 

med så bred erfaring er omtrent umulig å finne; ifølge Norges Ishockeyforbund er det bygget 

bare 40 kunstisflater (inne og ute) i hele Norge på 60 år. De reagerte på anbudet og tok 
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kontakt med kommunen for å legge frem langt enklere og rimeligere løsninger."   

  
Er det ikke fint å ha en administrasjon som "tenker selv" og forsøker å opplyse en kompleks 

sak så mye som mulig før byggestart? spør revisor. "Hvis det dreide seg om å opplyse saken, 

var det rart at rådmannen 23.1.2014 fremmet sak Prosjekt "møteplassen" i Ski Idrettspark, der 

isflaten ikke nevnes med ett ord – syv uker etter at kommunestyret vedtok (4.12.2013) en 

kombinert kunstisflate og møteplass," sier OK-utvalgsleder, som føler at det har vært en uvilje 

i kommuneadministrasjonen i mange år. Hun mener at en slik enkel isflate ikke kan ta lang tid 

å utrede, noe Swecos levering på noen uker viste. "Tiden det har tatt å etablere denne isflaten 

overskrider massivt rådmannens plikt til å forsvarlig utrede," sier OK-utvalgsleder, som 

mener bestemt at prosjektet er motarbeidet og at dette er grundig dokumentert gjennom de 

oversendte dokumenter. 
  
"Det er helt utrolig dersom administrasjonen har brukte flere år på å oppfatte at dette ikke 

skulle være et idrettsanlegg, men et nærmiljøanlegg, til tross for krystallklar tale i kommune-

styre, formannskap og utvalgsmøter. Det har aldri vært ment som en hockeybane; det har vi 

nok av inne i Ski ishall. Det har hele tiden, fra første møte om saken, blitt understreket at dette 

er en publikumsflate for uorganisert bruk. Likevel brukes denne 'hockey er farlig'-argumenta-

sjonen igjen og igjen. Hockeymiljøet så nytten av en isflate for uorganisert aktivitet i rekrutte-

ringsøyemed; de har aldri ønsket et vant. Deres prosjekttegninger hadde ikke gjerde rundt en 

gang. De hadde skatemoduler som skulle settes der om sommeren. Også Sweco må ha tenkt 

ishockeybane, eller de ble informert om at det skulle være vant (svært fordyrende element), 

derfor er oppdragsdokumentet vesentlig," sier OK-utvalgsleder. "Det er mitt inntrykk at 

Sweco heller ikke har ønsket å etablere denne kunstisflaten; at de med vilje laget en kravspe-

sifikasjon som ingen vil kunne levere rimelige anlegg på. Derfor insisterte de på vant, uten å 

forstå at dette ville stimulere til aggressivt ishockeyspill," tilføyer OK-utvalgsleder, som har 

mer enn vanlig kompetanse på skøytebaner: Hun spilte ishockey aktivt i 17 år, hvorav ti år på 

landslaget, der hun spilte til sammen 57 EM-, VM- og OL-kamper. "Flere som kan kunstis-

flater godt, som Geir Atle Svartangen i Isbaneteknikk AS og konsulenten i Norges Ishockey-

forbund, reagerte på begge kravspesifikasjonene fra Sweco. Isbaneteknikk fant det derfor 

uaktuelt å levere inn et tilbud. Sweco klarte heller ikke å fastslå at ishallens kjøleanlegg sugde 

kjølelaken og ikke pumpet den rundt, slik at den ikke kunne drifte to isflater med ulike tempe-

raturer. Den tilleggskapasiteten som måtte etableres, medførte en ekstra kostnad på 820 000 

kr," påpeker hun.    

 

OK-utvalgsleder mener at det skjedde "mye rart" også i byggefasen (juli-oktober 2016): I 

kontraktsmøtet (13.5.2016) ble det sagt at kommunen selv skulle stå som byggesøker og fylle 

ut byggesakspapirene; så fant administrasjonen ut at Isbaneteknikk AS skulle stå som bygge-

søker. Isbaneteknikk AS sendte så byggesøknad (30.6.2016) til Ski kommune. Virksomhet 

Plan/bygg og geodata returnerte mangelbrev (6.7.2016), dels fordi Isbaneteknikk ikke var 

registrert som ansvarlig søker, og dels fordi byggesaksbehandler ikke hadde tillit til firmaet. 

"Virksomhet Kommunalteknikk og innkjøpsavdelingen i kommunen hadde tildelt kontrakten 

til Isbaneteknikk AS – et selskap som har fått delkontrakt på bygging av nye Jordal Amfi – så 

hadde ikke byggesaksbehandler tillit til selskapet?" spør OK-utvalgsleder vantro. "Det hjalp 

heller ikke at Isbaneteknikk AS opplyste skriftlig og muntlig at de leier inn medarbeider med 

sentral godkjenning ved behov. Det gikk så langt at daglig leder i Isbaneteknikk AS sendte e-

post (7.7.2016) der han trakk seg fra prosjektet på grunn av administrasjonens negativitet. 

Han planla også å få advokat for å få tilbake sine økonomiske utlegg så langt. Dagen etter 

kom kommunens byggetillatelse." Både ordfører og OK-utvalgsleder hadde den perioden tett 
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kontakt med rådmann, og det ble innkalt til hastemøte i kommunen.  

   
På denne tiden omtalte en ansatt i byggesaksavdelingen isflaten som "camilla-isen" til ordfø-

rer. "Humor er bra, men i dette tilfellet avslører det vel et mønster av negativ innstilling hos 

noen i administrasjonen," kommenterer hun.  
  
OK-utvalgsleder poengterer at hun er i sin fulle rett – og plikt – som folkevalgt til å stille 

nødvendige spørsmål og orientere seg om en sak: "Hadde administrasjonen gjort jobben sin 

og fulgt vedtak fattet av flertallet i kommunestyret, ville det ikke ha vært nødvendig for poli-

tikere å fatte stadig tydeligere vedtak. Jeg er opptatt av tillit og at det beste er å styre på tillit, 

men i denne saken har tilliten blitt kraftig utfordret, noe som også påvirket valget av samar-

beidskonstellasjon for Venstre etter valget. De man skal samarbeide med, må man ha tillit til." 

Hun fortsetter: "Oppdraget var klart, vi ville etablere en kunstisflate i sammenheng med 

møteplassen for å utnytte synergier, ha aktivitet hele året og utnytte arealene, men møtte stor 

motstand i hver eneste sving. Som folkevalgte har vi meget store rettigheter til å følge opp 

vedtak. Hvis noen mener jeg har gått utover mine rettigheter som folkevalgt, må vedkom-

mende vise hvilken hjemmel i kommuneloven som begrenser min innhenting av nødvendige 

saksopplysninger f.eks. hos fylkeskommunen og departementet. Jeg har bare henvendt meg til 

rådmann og kommunalsjefer; f.eks. har jeg aldri kontaktet noen for å påvirke noe saksfrem-

legg under utarbeidelse, slik det kan se som at andre politikere kan ha gjort, for ikke å følge 

klare vedtak." OK-utvalgslederen mener det er grunn til å undersøke grundig tidligere ordfø-

rer og tidligere leder av OK-utvalgets rolle i denne saken: "Begge hadde formelle roller på 

vegne av kommunestyret og ekstra ansvar for å følge vedtak – ikke å velsigne omkamper. 

Blant annet er det besynderlig at tidligere ordfører holdt igjen e-posten fra Ski IL Ishockey om 

deres bidrag til drift av prosjektet – daværende varaordfører Kvakkestad måtte purre for at e-

posten skulle bli videresendt til politikerne – mens en e-post fra Alliansen om at de trakk 

prosjekt møteplassen hvis de ikke fikk det akkurat som de ville, ble videresendt samme dag 

som ordføreren mottok den."  

 

"Med unntak av et par overilte formuleringer i to e-poster, etter tre års seig kamp, har jeg selv 

uttrykt meg korrekt og høflig. Jeg har fulgt spillereglene hele veien, men det er det dessverre 

mange andre som ikke har gjort," avslutter OK-utvalgsleder.  

 

Etter samtalen med revisor tilføyer OK-utvalgsleder følgende punkter (e-post 20.1.2017): 

1. "Det måtte politisk styring til for å unngå at uteisen ble koblet til eksisterende kjøleanlegg. 

Entreprenør hadde funnet ut at det med stor sannsynlighet ikke ville fungere tilfredsstil-

lende, og at det ville kunne ødelegge isen inne i ishallen i tillegg. Vedtakene var klare. Vi 

hadde bestilt en kunstisflate – ikke noe som ikke ville fungere eller ødelegge mer. Hvorfor 

ville rådmann koble til eksisterende anlegg? Det var den første beskjeden som ble gitt på 

dette, med begrunnelse i vedtaket! Ingenting i noen vedtak krevde dette. Vedtaket var å 

bygge et helårs nærmiljøanlegg, og selvsagt et anlegg som fungerer. Det ble vurdert å 

hasteinnkalle til ekstraordinært formannskapsmøte, jf. kommunelovens bestemmelser, for 

å vedta innkjøp av tilleggskapasitet. Rådmann gjorde kontra selv. 

2. I sommer kom det også opp en ekstra mur, langs hele den ene langsiden og litt av kort-

siden lengst vekk fra isflata. Muren ble langt dyrere enn ordfører var blitt forelagt 

(opprinnelig 100 000 kr, deretter 200 000 kr). Den var kun nødvendig for å lette måkingen 

til kunstgresset samt å hindre spredning av granulater. Denne muren på over 460 000 kr 

ble likevel kostnadsført prosjektet. Entreprenør har bekreftet i et møte at den var helt 

unødvendig for isflata, og kom som et innspill og ønske fra 'banemann' til kommunaltek-
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nikk. Isflata blir med dette tillegget seende dyrere ut enn den er. Entreprenør måtte også 

endre sin opprinnelige drenering som følge av muren, men dette kommer ikke frem av 

svarene på spørsmålene OK-utvalgsleder stilte til rådmann, heller tvert i mot. 

3. Både OK-utvalgsleder og ordfører har ved flere anledninger bedt om oppdelte kostnader 

for prosjektet: felleskostnader (grunnarbeider osv.), selve isflaten (kjølerørene) og 

sommerflaten. Dette er svar vi aldri har fått av administrasjonen til tross for flere henven-

delser. Jeg spurte entreprenør direkte og fikk svar med en gang. Jeg lurer på om admini-

strasjonen i det hele tatt har forøkt å gi oss et svar. Det har kun blitt etterspurt ca-tall, en 

grov tredeling. Entreprenørens estimater (minus ekstraomkostninger til fotballmur og 

kjøleanlegg) var 1,8 mill. kr i fellesutgifter, 900 000 kr i pumpehus og kjølerør, ringmur 

og banedekke samt fylling av lake ca. 2,3 mill. kr, til sammen ca. 5 mill. kr. Med gaver og 

tippemidler som utgjør 1,9 mill. kr, før det er søkt om tippemidler for sommerflatene, så 

ser alle at dette var et veldig billig nærmiljøanlegg og at ekstraomkostningene for isflate 

var veldig liten. Det skulle jo bygges en møteplass til ca. 3.5 mill. kr. Derfor er det veldig 

rart at kostnadsvurderingene i saksfremleggene hele tiden har vært så høye, både for 

prosjektet og driften. Det er mitt inntrykk at dette har vært gjort for å skremme politikerne 

fra å vedta kunstisen. Hvorfor skulle isen se så dyr ut, når den egentlig ikke ville koste 

kommunen noe særlig når den ble bygd sammen med møteplassen? Snakker vi reelt at 

kommunen måtte ut med 1 mill. kr ekstra, toppen 2 mill. kr, når utgifter til grunnarbeider, 

utgifter til sommerflaten og tippemidler/gaver er trukket fra? Det mener jeg er svært rime-

lig med tanke på at bruken blir helårs. Med folkehelseeffektene dette gir innbyggerne, går 

kommunen i pluss gjennom slike investeringer." 

 

Teknikk-/miljøutvalgsleder Vetle Bo Saga (kommunestyrerepresentant 2011–2015) 
Vetle Bo Saga, som i forrige periode satt i kommunestyret (siste år også i formannskapet) og 

utvalg for oppvekst og kultur, ble utnevnt som leder av utvalg for teknikk og miljø i oktober 

2015.  
 

Teknikk-/miljøutvalgsleder (TM-utvalgsleder) påpeker at prosjekt kunstisflaten/møteplassen 

er et uvanlig nærmiljøanlegg ved at det er to baner i ett: kunstisflate om vinteren og møteplass 

med ballbaner om sommeren. "Kommunen sendte 15.1.2017 nok en søknad om spillemiddel-

tilskudd til prosjektet. La oss håpe at vi får hanket inn spillemidler også til sommerflaten," 

uttaler han til revisor.   

  

TM-utvalgsleder beskriver oktober 2015 som et vannskille i prosjektet: "På det nye kommu-

nestyrets konstituerende møte 28.10.2015 satte vi foten ned i anbudsprosessen, fordi vi ønsket 

kunngjøring av en kort funksjonsbeskrivelse og fordi vi generelt var utilfredse med admini-

strasjonens håndtering av saken. Forsinkelsene oppsto hovedsakelig før dette. Det nye 

kommunestyret startet prosjektet nærmest på nytt," poengterer han.  

  
"Også etter oktober 2015 har det vært noen humper i veien: For det første sleit man sommeren 

2016 med å få byggetillatelse fra kommunen selv. For det andre kom det som en overraskelse 

at kommunens kjøleanlegg i ishallen ikke kunne betjene en utendørs isflate, selv om kjøle-

anlegget ble innkjøpt i 2010 med sikte på å betjene begge. Denne bristende forutsetningen 

bidro til å fordyre prosjektet, og det var urovekkende at det ikke var avdekket før byggestart, 

hverken av virksomhet Kommunalteknikk eller Sweco. Den tredje humpen var sikkerhetstil-

tak i form av vant og gjerde. Ulike oppfatninger om dette er greit, men det var tatt en avgjø-

relse. Jeg mener at kommunestyrets vedtak var klart nok, men jeg ser at det kunne ha vært 

tydeligere på at heller ikke et gjerde var ønsket. Det kom som en overraskelse da entreprenø-
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ren kringsatte isflaten med tre meter høye stolper, som skulle ikles metallnetting til et bur. 

Etter at folkevalgte tok affære, ble de fleste stolpene forkortet til 1 meter. Man beholdt noen 3 

meter høye stolper for opphenging av ballnett om sommeren, og dette er blitt en god løsning," 

uttaler TM-utvalgsleder. 

  
Når det gjelder dialogen mellom kommunen og idrettens organer, sier han: "Idretten kan 

gjerne være uenig, men dette er et kommunalt anlegg på kommunal grunn. Isflaten har ligget i 

handlingsprogrammet lenge. Ski IL Ishockey er for det. Ski IL Alliansen foreslo selv å bygge 

møteplassen på om lag samme sted; masterplanen var tydeligvis ikke til hinder da. Jeg mener 

dette anlegget ivaretar flere behov, med et godt tilbud for uorganisert aktivitet både sommer 

og vinter," sier TM-utvalgsleder.  
 

"Vi har fått et fint nærmiljøanlegg, men prosessen har langt fra gått på skinner. Politikerne ble 

nødt til å følge saken ekstra tett. Om noen med vilje har trenert saken, tar jeg ikke stilling til, 

men saken har vært forfulgt av unødvendige feil og utsettelser. Kunstisflaten er en utypisk 

sak, men et gjennomgående trekk er at virksomhet Kommunalteknikk i stor grad baserer seg 

på et rådgivende ingeniørfirma. Konsulentbruken var ikke fordelaktig i denne saken, og vi har 

sett feil også i andre saker (for eksempel VA-ledning Ski-Haugbro og VA-ledning/vei Eikeli-

veien). Ski kommune gjennomfører massive investeringer, og feil kan forekomme fra tid til 

annen. Spørsmålet er likevel om virksomhet Kommunalteknikk behøver flere ingeniørårs-

verk," reflekterer TM-utvalgsleder. 

  
"I denne saken har det vært en unormalt hard tone, spesielt mot enkelte politikere, men selv 

har jeg ikke opplevd noe ufint," avslutter TM-utvalgsleder. 

 

Ordfører, oppvekst-/kulturutvalgsleder og teknikk-/miljøutvalgsleder – felles referat 

Ordfører, oppvekst-/kulturutvalgsleder (OK-utvalgsleder) og teknikk-/miljøutvalgsleder (TM-

utvalgsleder) ba om et felles møte med Follo distriktsrevisjon IKS (6.1.2017). Etter møtet 

oppsummerer de sine felles oppfatninger slik (e-post 27.1.2017): 

1. "Isflaten ble vedtatt inn på handlingsprogrammet i 2006. 

2. Idrettsrådet uttalte seg positive til at isflaten fortsatt skulle være prioritert i e-post av 

19.11.2013.  

3. I desember 2013 vedtok et enstemmig kommunestyre at isflaten skulle sees i sammenheng 

med 'Møteplassen' for å lage ett helårsanlegg.  

4. I februar 2014 kom saken om 'Møteplassen' opp igjen uten at kunstisflaten var med.  

5. De tre problematiserte at det i saksfremlegget fra april 2014 var utredet andre plasseringer 

for kunstisflaten enn i sammenheng med Møteplassen. I dette møtet ble det vedtatt at 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skulle søkes snarest, men dette ble ikke fulgt opp. 

6. De tre påpekte at flertallet av politikerne i forrige periode mente at Swecos kostnadsanslag 

for et kombinert anlegg var urealistisk høyt. Anlegget som er realisert i dag bekrefter også 

dette (3 mill. kr rimeligere). 

7. De tre stilte spørsmål om hvordan driftskostnadene på 450 000 kr er fremkommet. 

8. Det ble vedtatt at det skulle søkes tippemidler for både vinter- og sommerflater i 2014. 

Ved prosjektets ferdigstillelse var det fortsatt ikke søkt om tippemidler for sommerflatene. 

9. De tre påpekte at det i flere omganger ble presentert et forslag til anlegg med vant, til tross 

for at flertallet av politikerne ikke ønsket dette. Man ønsket ikke vant av sikkerhetsmes-

sige årsaker, for å unngå hardt spill. Det var ikke en hockeybane man skulle bygge, men 

en bane for uorganisert aktivitet. 

10. Anbudsforespørselen som lå ute høsten 2015, inneholdt krav og spesifikasjoner som 
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kunne gjøre prosjektet dyrere enn nødvendig og som kunne hindre konkurranse på grunn 

av strengere krav til entreprenør. 28.10.2015 vedtok kommunestyret å 'skrote hele proses-

sen' og trekke anbudet. I februar 2016 vedtok flertallet i kommunestyret at det skulle utar-

beides en funksjonsbeskrivelse i samarbeid med Norges Ishockeyforbund som grunnlag 

for et nytt anbud.  

11. Underveis i 2016 har det vært tre bekymringer i gjennomføringen av prosjektet etter 

inngått kontrakt med entreprenør: 

a. Manglende byggetillatelse. Politikerne reagerte på at administrasjonen 'ikke hadde 

tillit' til entreprenør, til tross for at firmaet var valgt til å gjennomføre prosjektet og 

kommunen selv hadde fylt ut byggesakspapirene. På bakgrunn av dette ønsket entre-

prenøren å trekke seg fra prosjektet. 

b. Det ble avdekket at eksisterende kjøleanlegg ikke kunne drifte utebanen som først 

forutsatt. Administrasjonen ønsket i denne sammenhengen likevel å benytte over-

skuddskapasiteten i det eksisterende anlegget. Politisk ledelse uttrykte bekymring for 

at en slik løsning ville ødelegge isen både inne og ute. Rådmann besluttet å kjøpe 

tilleggskapasitet. 

c. Det ble oppdaget underveis i byggeprosessen at det var i ferd med å bli bygget tre 

meter høye gjerder rundt isen. Politikerne ga straks beskjed om at dette ikke var i tråd 

med funksjonsbeskrivelsen. Man ønsket et åpent anlegg som i Drammen. 

12. De tre bekreftet at varaordfører har blitt utsatt for omtale og behandling som er svært 

kritikkverdig.     

13. De tre oppfordret revisor til å intervjue ordfører og utvalgsledere for OK og TM fra 

forrige periode om oppfølgingen i perioden desember 2013 til oktober 2015.  

14. De tre mente at prosjektet ble forsinket med to år og at det antagelig aldri ville blitt reali-

sert uten påtrykk fra politikerne." 

 

Kommunestyrerepresentant Anne Kristine Linnestad (ordfører 2011–2015) 

"Jeg har vært med i isflatesaken hele veien fra 2006. Vinteren 2013 la kommunen en natur-

isbane øst for rådhuset, der det nå er skatepark. Det inspirerte oss ekstra til å etablere en varig 

isflate," innleder kommunestyrerepresentanten, som var ordfører i perioden 2011–2015. 

 

"Saken ble vanskelig da Ski IL Alliansen ønsket én ting og representanter for ett av deres 

idrettslag noe annet. Høyre mente høsten 2014 at Ski IL Alliansens forslag om 'møteplassen' 

burde velges fremfor kunstisflaten. Men jeg står 100 prosent bak vedtakene som kommune-

styret har fattet. Ønsket om å bruke denne dekaren av idrettsparken både sommer og vinter 

var fornuftig," oppsummerer kommunestyrerepresentanten. 

 

"Kunstisflaten er blitt veldig fin. Jeg har vært der med barnebarna mine på to og fire år. Den 

ene søndagen vi var der, var det så mange skøyteløpere med kølle og puck der at vi følte det 

tryggest å gå inn i ishallen, som har åpent for publikum på søndager kl. 12–14. Når det er 

mange på isen, blir det trangt, men det er jo tegn på at isflaten er populær. Jeg ønsker ikke å 

nekte noen å bruke kølle, så det er flott at vi kan velge." 

 

"Jeg er beskyldt for å trenere saken, men det har jeg aldri gjort. Jeg kan blant annet vise til 

15.1.2015, da kommunen skulle sende tippemiddelsøknad. Jeg var på Ahus med min mann for 

undersøkelser. Da jeg fikk telefon om at dette var bråhast, tok jeg umiddelbart buss og tog til 

Ski for å undertegne oversendelsesbrevet," minnes tidligere ordfører og fortsetter:   

 

"Kunstisflaten har hatt mange runder og tatt uvanlig lang tid. Forsinkelser er aldri greit, men 
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det er tross alt en del av den kommunale hverdagen. For tiden ser vi det i tilbygget på Råd-

husteateret. Å vedta plassering og utforming av et nærmiljøanlegg når saken ikke er moden, er 

ikke lurt. I modningsprosessen dukket det opp nye momenter som forbedret prosjektet. Hvis 

administrasjonen hadde jobbet fort og effektivt, kunne nok isflaten ha stått ferdig ett år før, 

men alt i alt var det kanskje bra at saken tok litt tid."  

 

"Når det gjelder forsinkede saker, toppes min liste av gang-/sykkelvei (og VA) til Kråkstad, 

som verserte fra 1995 til 2015. Alle de ungene som gikk usikret langs veikanten, plaget meg. 

En annen sak som har tatt ufattelig lang tid, er trasévalg og ferdigstillelse av E18 fra Retvedt 

til Vinterbro, der jeg ble saksordfører i 2003 og som ennå ikke er avgjort. I forhold til disse 

sakene ser jeg kunstisflaten som en mer normal sak."  

 

"Som ordfører hadde jeg ansvar for at kommunestyrevedtak ble fulgt, men jeg fotfulgte ikke 

rådmannen. Dette dreier seg også om rolledeling; politikerne bør ikke detaljstyre administra-

sjonen. Tekniske spørsmål av typen vant, stolper og gjerde har jeg ikke kompetanse på. Det er 

administrasjonens ansvar, og jeg stoler stort sett på informasjonen de gir."  

 

"Når politikere opplever at ting tar lang tid og lurer på om administrasjonen trenerer, kan vi 

følge opp saken i hovedutvalg, og vi kan stille interpellasjon/spørsmål i kommunestyret hver 

måned. Politikere som hadde ønsket det, kunne underveis ha fremmet forslag om å trekke 

tilbake rådmannens fullmakter. Hvis noen politikere vil fremme mistillit til rådmannen, får de 

gjøre det, men de får ikke min støtte. Jeg har ikke behov for å rette en streng pekefinger til vår 

rådmann, hverken i denne saken eller andre," sier kommunestyrerepresentanten.  

 

"Kommunen er vant med å ha partnere i frivilligheten som har indre uenighet og er splittet. 

Idretten bør helst omforene sine synspunkter og kanalisere dem gjennom Ski idrettsråd, men 

verden er ikke alltid ideell. Litt maktkamp i idrettens organer må vi leve med." 

 

"Isflaten hadde aldri stått der i dag uten Camilla Hilles engasjement. Kommunen trenger 

engasjerte politikere, men blir det litt mye argusøyne mot administrasjonen? Jeg har ikke 

innsikt i kommunikasjonen rundt henne og kan ikke vurdere hvorvidt hun er blitt trakassert. 

Men jeg ser jo på Facebook at hun selv er nokså frittalende. Da må man kanskje tåle litt 

tilbake?"   

 

"Etter mye om og men står isflaten der, og den er en kjempesuksess. Når resultatet er så godt, 

legger jeg prosessen bak meg. Kollektive prosesser kan ofte være frustrerende, men det inngår 

i politikeres profesjonalitet å ikke henge seg opp i dette," avslutter tidligere ordfører.  

 

Varaordfører 2011–2015 André Kvakkestad  

"Sentrumsforeningen la en liten naturisbane på Rådhusplassen i 2010, som var stor suksess.  

Politikere lurte på om noe slikt kunne etableres permanent i idrettsparken. Det gikk til slutt!" 

oppsummerer tidligere varaordfører til revisor. 

 

"Isflatesaken kjørte seg fast uten at rådmann og kommunalsjefer satte trykk på gjennomfø-

ring. Administrasjonen la snarere hindringer i veien: Kommunestyret hadde vedtatt en plas-

sering av isflaten; rådmannen ignorerte det og foreslo i stedet tre andre plasseringer. Omkam-

pene om vant og gjerde tok aldri slutt. Administrasjonen la frem et urimelig dyrt anlegg; var 

det om å gjøre å gjøre prosjektet uspiselig? Swecos kravspesifikasjon og kravet om tre tidli-

gere leveranser kunne knapt noe entreprenørfirma i Norge oppfylle. Da formannskapet 
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diskuterte å dele anbudet i to, sa rådmannen at det ville gå greit – uten å nevne at en samlet 

anbudsforespørsel ble kunngjort dagen før. Rådmannen valgte å la den kunngjorte anbuds-

forespørselen ligge ute selv om innstillingen fra formannskapet var klar og tydelig. Kommu-

nestyret måtte i sitt påfølgende møte pålegge rådmannen å trekke kunngjøringen som han 

hadde fortiet overfor formannskapet. Problemet med å la anbudsforespørselen ligge ute på 

denne måten, er at kommunen kan komme i erstatningsansvar dersom tilbydere har startet 

med å utarbeide tilbud. At rådmannen bevisst valgte denne strategien, kan vanskelig oppfattes 

som å overholde sitt informasjonsansvar og lojalitetsplikt overfor kommunestyre og formann-

skap," kritiserer tidligere varaordfører, som fortsetter: 

 

"Ski IL Alliansens masterplan er en urealistisk ønskeliste, bl.a. en hall til 250 mill. kr i jubi-

leumsgave fra kommunen. Masterplanen forutsatte dessuten erverv av grunn fra et par private 

grunneiere. Å prosjektere på andres grunn er rart og dessuten uklokt med tanke på fremtidig 

prisfastsetting ved tomtekjøp. For øvrig er det ikke slik at hvis en privat aktør kommer med en 

arealplan, så stopper kommunen all planlegging. Og da Ski IL Alliansen trakk seg fra kunstis-

flaten/møteplassen, var de ikke lenger kommunens partner. Rådmannen hadde tidligere vært 

tydelig på at Ski kommune ikke måtte identifiseres med Alliansens ønsker/planer, all den tid 

dette ville kunne virke prisdrivende på de arealene rådmannen foreslo å erverve ved ekspro-

priasjon og påfølgende skjønn. Hvorfor rådmannen senere valgte å se bort fra dette åpenbart 

viktige utgangspunktet uten å begrunne det nærmere, er uforståelig. Enten var rådmannens 

første informasjon/råd villedende, eller så var hans senere informasjon/råd villedende." 

 

"Kunstisflaten er ikke enestående. I flere saker med utspring i kommunestyrevedtak der 

administrasjonen har vært uenig, har prosessene vært påfallende kompliserte: Langhushallen 

med driftsproblemer over flere år; lekeslottet som til slutt havnet på Waldemarhøyparken; 

konkurranseutsetting av renhold der administrasjonen strittet imot; informasjonsstrategien der 

politisk nivå var uteglemt; og fire kommunedelplaner (Langhus, Ski Øst, Ski sentrum og Ski 

Vest) som ble behandlet våren 2015, der politiske vedtak om landbruk m.m. ble forbigått i 

taushet," ramser han opp, og utdyper det siste: 

  

"Da administrasjonen la frem sitt forlag til kommunedelplanener for politisk behandling, 

innkalte rådmannen til pressekonferanse, men senere tidde han totalt om de mange og vesent-

lige endringene i høringsforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Her ble det kun infor-

mert som en del av ordinært referatet fra kommunestyret, samt at vedtaket ble lagt ut til 

høring. Det ble ingen kommunal pressekonferanse eller annen særlig informasjon utad vedrø-

rende kommunestyrets endringer på det administrasjonen hadde promotert på en slagkraftig 

måte. Men samtlige 19 tydelige endringer som ble gjort av kommunestyret på kommunedel-

planen for Langhus tettsted, gikk igjennom uten innsigelser fra noen." 

 

"Det er rart at det tar lenger tid å planlegge og bygge en lekeplass og en isflate enn et syke-

hjem. Som om det skal være så vanskelig å bygge en lekeplass! Når politikerne opplever å 

ikke få gjennomslag i sin egen kommune, er det noe galt. Ski kommunes administrasjon frem-

står litt for ofte som egenmektig. Virksomhetene gir inntrykk av å eie fagområdene. Ordre fra 

styret er upopulært."  

 

"Ski kommune har et styringssystem basert på stor grad av delegering. Delegering baseres på 

tillit; det er alfa og omega. Rakner tilliten, kan folkevalgte når som helst trekke delegeringen 

tilbake og overkjøre administrasjonen med detaljstyring. Den som har fått delegert en myn-

dighet, har ikke fått myndighet til å overprøve fullmaktsgiver. At man synes en ordre er dum, 
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er greit, men ordren skal likevel utføres. Det kan være et dårlig vedtak, men det er fortsatt et 

vedtak," reflekterer tidligere varaordfører. 

 

"Vår rådmann er god på økonomistyring, men forvaltningsstyring synes å interessere ham 

mindre, selv om rapporteringen om vedtaksoppfølging er god. Rådmannen ser ut til å mene at 

han kan delegerer både myndighet og ansvar, men en leder kan ikke delegere fra seg ansvaret. 

Rådmannen må forankre kommunestyrevedtak i sin administrasjon som Ski kommunes 

vedtak og ønske, uavhengig av enkeltes personlige oppfatning. Kommunalsjefene har en rolle 

i å stramme opp virksomhetene til å utføre kommunestyrets vedtak. Tendenser til småkonge-

dømme må bekjempes. Spørsmålet om rådmannens gjennomføring av kommunestyrets vedtak 

har vært tatt opp med han ved forskjellige anledninger. Om manglende gjennomføring skyldes 

manglende evne eller manglende interesse vites ikke, men begge deler er alvorlig med tanke 

på prinsippet om demokratisk styring," reflekterer tidligere varaordfører.   

 

"Isflaten kom med både i idrettsplanen og budsjettet som ble behandlet i desember 2014. 

Rådmannen anså denne behandlingen som uproblematisk og garanterte at saken nå skulle bli 

gjennomført uten problemer. Overraskelsen ble derfor meget stor da administrasjonen i et 

saksdokument til OK-utvalget fremlagt 8.1.2015 til møte 15.1.2015 uttalte at de ikke ville 

komme til å søke tilskudd til isflaten innen fristen 15.1.2015 slik at prosjektet måtte utsettes 

minst ett år til. Fristen for å søke var datoen der utvalget skulle ha sitt møte om kvelden. 

Kommunestyret fikk ingen informasjon på dette tidspunktet og skulle følgelig ikke informeres 

før ca. 1 måned ETTER at fristen for å søke hadde gått ut!" 

  

"Daværende ordfører innkalte rådmannen til et møte der jeg som varaordfører også deltok. Jeg 

påpekte at det var uakseptabelt å foreta en slik håndtering av saken fra rådmannens side, 

spesielt da han bare noen dager før jul hadde uttalt at alt var i orden og søknader skulle sendes 

uten noen problemer. Så mye kan neppe ha skjedd av uforutsette ting i administrasjonen i 

løpet av romjulen. Når en vet at det er tidsfrister for når saker som skal behandles må være 

ferdig skrevet, har administrasjonen måttet hatt kunnskapen over lengre tid. Rådmannen 

valgte da noe motvillig å innhente hjelp eksternt for å få på plass søknaden innen tidsfristen. 

Selv da søknaden var utarbeidet, anså rådmannen seg ikke å ha tid til å prioritere å signere 

søknaden. Derfor måtte daværende ordfører reise fra Ahus (der hun var av familiære årsaker) 

ned til rådhuset for å signere søknaden. Dette er eneste gang en slik søknad har blitt signert av 

ordføreren."  

 

"Hvordan denne og andre nevnte saker ville blitt behandlet og eventuelt gjennomført uten 

vedvarende sterk politisk oppfølging og intervensjon, kan den enkelte selv konkludere på." 

 

"Hadde det vært partitaktikk, kunne Fremskrittspartiet ha stemt ned isflaten som takk for sist 

til Venstre, men vi støttet faktisk denne isflaten. OK-utvalgsleder Camilla Hille har fått ufin 

behandling. Jeg har vært med lenge og tåler en trøkk, men for henne, som hadde sin første 

kommunestyreperiode i 2011–2015, har det vært beintøft," avslutter tidligere varaordfører. 

 

Etter intervjuet henviser André Kvakkestad til Bjørn Ølberg, spesialrådgiver i Bergen 

kommune, sin artikkel Samspill og rolleavklaring (Kommunerevisoren nr. 1 2017, s. 5), der 

det står: "Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. I dette 

ligger at kommunestyret kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjø-

relse. En betydelig del av kommunens oppgaveløsning skjer på delegert fullmakt til 

administrasjonssjefen."  
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Kommunestyrerepresentant Gunnar Helge Wiik (gruppeleder Høyre 2011–2015) 

Gunnar Helge Wiik starter med å poengtere at Ski idrettsråd gikk inn for kunstisflate i 2011. 

Han henviser til Årsrapport for Ski idrettsråd for 2011, der følgende står: "Ski IR er med i 

utarbeidelsen – rullering i 2011 – av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 

Ski kommune. Planen er godkjent av kommunestyret, Planen vil være et arbeidsverktøy for 

kommunens politikere i neste periode. Ski IR har også vært i flere møter med Ski kommune 

og Ski IL hockey om planer for ishallen og etablering av en utendørs isflate."  

 

Wiik fortsetter: "Et enstemmig kommunestyre vedtok i desember 2013 at de to prosjektene – 

isflaten og møteplassen – skulle sees samlet og ny sak skulle legges frem våren 2014. Dette 

vedtaket burde ha vært tilstrekkelig for rådmannens iverksetting av isflaten. Rådmann frem-

met sak til kommunestyret i mars 2014 der han kun tok for seg møteplassen; saken ble derfor 

utsatt med beskjed om å utrede også isflaten til neste møte. Rådmannen la frem ny saksfrem-

stilling for kommunestyret 2.4.2014 med nye forslag til plassering, til tross for at kommune-

styret vedtok plasseringen i desember 2013. Kommunestyret ba om at rådmann snarest, for å 

unngå forsinkelser i prosjektet, søker om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for kunstis-

flate. Kommunestyret stadfestet isflatevedtaket nok en gang i oktober 2014. I dette møtet 

dukket ordet 'masterplan' opp for første gang. Kommunen hadde ikke behøvd å legge vekt på 

Ski IL Alliansens masterplan, som på dette tidspunktet var på idéstadiet."  

 

"Kommunestyret vedtok at videre arbeid skulle se hen til en mulig masterplan, men at kunst-

isen skulle realiseres 'med en gang'. Ski idrettsråd skrev i brev (september 2014) at den 

opprinnelige 'møteplassen' kan bygges, men hvis kjølerør skulle legges samtidig, så ønsket de 

ikke prosjektet. (Plassering av en ny videregående skole i Ski sentrum var på dette tidspunkt 

presentert for Akershus fylkes hovedutvalg for utdanning og kompetanse og ble senere vedtatt 

i fylkestingets møte i desember 2014.)" 

 

"Nok en gang gikk rådmannen til kommunestyret (4.2.2015), der han foreslo at 'Videre plan-

legging av prosjekt Møteplass med kunstisflate utsettes og sees i sammenheng med en senere 

hovedplan for Ski idrettspark'. Det fremgikk at kommunestyrets vedtak 2.4.2014 om å søke 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ikke var utført, noe kommunestyret nok en gang påla 

administrasjonen å gjøre 'uten opphold'." 

  

"Til kommunestyremøtet 8.4.2015, to måneder etter forrige gang, reiste administrasjonen 

igjen spørsmålet om vant for kommunestyret. Kommunestyret hadde allerede 2.4.2014 avgjort 

at det ikke var behov for vant – og fastholdt det nå. På formannskapets møte 14.10.2015 sto 

isflaten/møteplassen igjen på sakskartet. Rådmannen opplyste at mottatt anbud var avvist og 

at det skulle utlyses ny anbudsforespørsel. Formannskapet vedtok enstemmig å dele det opp i 

én anbudsforespørsel for grunnarbeid og én for kjøleanlegg, for å friste flere entreprenører til 

å legge inn anbud. Rådmann informerte imidlertid ikke formannskapet om at ny anbudsfore-

spørsel ble kunngjort på Doffin allerede to dager før formannskapets møte. Det nye kommu-

nestyret vedtok (28.10.2015) å stanse anbudsprosessen, for i stedet å benytte en enkel funk-

sjonsbeskrivelse som konkurransegrunnlag. Kommunestyremøtet stadfestet 3.2.2016 enda en 

gang tidligere vedtak og fastsatte en ny fremdriftsplan." 

 

"Høyre var med på et enstemmig vedtak for kunstisflaten og møteplassen som en samlet 

løsning i desember 2013. I de senere vedtak har Høyre beveget seg, men vært i mindretall. Jeg 

har vært tydelig på at vi skal være lojale til flertallsvedtak, selv om det kan være kjedelig å 

tape en sak. Også vi reagerer på at administrasjonen ikke tar politiske vedtak til følge. Hvor 
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mange ganger måtte kommunestyret vedta dette prosjektet? Jeg opplevde helt klart at saken 

ble vesentlig forsinket; på et eller annet vis var det motkrefter i eller utenfor administrasjonen 

som bidro til å forsinke og trenere vedtakene. Totalt ble det ca. to års forsinkelse," sier 

kommunestyrerepresentanten. 

 

Wiik minnes et møte mellom kommunestyrets gruppeledere og Ski idrettsråd våren 2012 på 

Langhuset, der det kom mange konstruktive innspill. I møtet ble det bekreftet at Ski idrettsråd 

er kanalen inn til Ski kommune for å melde behov og at man bør følge årshjulet. 

 

"Ski IL Alliansens 'Masterplan' omfatter areal som kommunen ikke eier og som det i lengre 

tid har pågått forhandlinger med grunneier om å kjøpe. Å presentere planer for områder som 

det pågår forhandlinger om, kan være uheldig for forhandlingsprosessen. Masterplanen som 

kom i august 2015, er en idéskisse der det er inntegnet en '5 sporet ungdomsskole og utvidelse 

av idrettskolen' i Ski idrettspark. (Ski VGS er nå utvidet og åpnet nytt bygg høsten 2016.) 

Både Akershus fylkesting og Ski kommunestyre vedtok i 2016 å plassere skolen i Ski 

sentrum. Det pågår forhandling for å plassere skolen på tomten øst for Ski rådhus." 

 

Wiik fortsetter: "Ski Alliansehall AS, som er en juridisk enhet/bedrift eid av Ski IL Alliansen, 

har ca. 5 mill. kr i omsetning og 1 mill. kr i driftsresultat (2015). Styreleder i Ski IL Alliansen 

er styremedlem i Ski Alliansehall AS, samt varamedlem i Ski idrettsråd. Her er det frivillig 

arbeid med innslag av næringsinteresser og mange hatter. Alliansehallen er ikke tilgjengelig 

for Ski kommune og Ski Idrettsråd for fordeling av halltid for idrettslagene." 

 

"Politikere i mindretall kan si at de var uenige i et vedtak, men det kan ikke rådmannen; hans 

plikt er å gjennomføre vedtak. Kommunestyret er kommunens øverste myndighet. Isflate-

saken skaper et inntrykk av treghet og trenering i administrasjonen. Jeg har opplevd det 

samme i andre saker. Et eksempel er saken om konkurranseutsetting av renholdstjenester som 

også fikk flere ekstrarunder og endringer i vedtak før den endelig landet. Prinsipielt er jeg for 

rolledeling mellom politikk og administrasjon, men når påvirkerne er sterke og administrasjo-

nen er tilbøyelig til å føye dem i stedet for å iverksette kommunestyrets vedtak, har vi store 

utfordringer. Det jeg vil kalle korridorsnakk, har alt for stor betydning for gjennomføring av 

enkelte vedtak. Enkelte grupperinger synes å ha større innflytelse på administrasjonen enn 

andre. Ski kommunes administrasjon gjør i hovedsak en god jobb, men bl.a. i saken om 

kunstisflaten/møteplassen har rådmann tatt det jeg mener er omkamper, vist svak gjennom-

føringskraft og liten fremdrift. Hvis arbeidsbyrde og tidsmangel virkelig hindrer iverksetting, 

må rådmannen komme tilbake til kommunestyret." 

 

"Også i byggefasen for kunstisflaten/møteplassen har jeg blitt kjent med hendelser som frem-

står som unødige snubletråder: byggetillatelse, kjøleanlegg, støttemur og høyt gjerde. Alt 

dette er vel nå i orden, men har skapt utfordringer og trolig økte kostnader." 

 

"Jeg sitter sammen med Camilla Hille (V) og Amund Kjernli (Ap) fra Ski i Akershus fylkes-

ting og i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Høyre er i posisjon i fylkestinget 

sammen med bl.a. Venstre. Vi samarbeider godt, og Hille er en dyktig politiker. I politikken 

kan man være uenige i sak, men man respekterer andres standpunkt. Åpenhet fordrer at vi tar 

debatten i det åpne rom."  

 

"I isflatesaken har Hille blitt en hakkekylling og utsatt for det jeg opplever som respektløs 

behandling. Det liker jeg svært dårlig. Jeg har sett, hørt og blitt fortalt om ufint snakk. Skal 
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kommunestyret fungere på en god måte, må vi ta vare på alle som ønsker å engasjere seg i 

politikk og bidra til at flere ønsker og tør å bli folkevalgt," avslutter kommunestyrerepresen-

tanten. 

 

Tidligere ordfører (2005–2007) Amund Kjernli (kommunestyrerepresentant 1987–2015)  

Amund Kjernli ble i 2015 innvalgt i Akershus fylkesting. Der sitter han også i fylkesutvalget 

og i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.  

 

Amund Kjernli rekapitulerer saken: "Slik jeg husker det, startet isflatesaken med handlings-

programmet som Ski kommunestyre vedtok i 2013. Kommunestyret fikk en sak om møteplas-

sen i mars 2014. Vi ble overrasket over at isflaten ikke var nevnt i saken. Rådmannen la frem 

et modifisert saksfremlegg i april 2014 som inkluderte isflaten. Ut 2014 levde vi politikere i 

den tro at administrasjonen hadde innsendt søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjen-

ning. Ti måneder senere viste det seg at administrasjonen ikke hadde gjort det, noe som 

utsatte hele prosjektet." 

 

"Politikerne ville ikke ha en ny hockeybane, så kommunestyret vedtok 8.4.2015 at 'Publi-

kumsflaten bygges uten vant'. I anbudsforespørselen seks uker senere (26.5.2015) la admini-

strasjonen likevel inn et krav om vant, basert på Swecos kravspesifikasjon. Dette provoserte 

mange politikere. Kravet om vant ble tatt ut i andre anbudsrunde, men nå kom det inn et 

strengt krav om at entreprenør måtte ha gjennomført minst tre kunstisbaner el.l. Politikerne 

fikk en følelse av at administrasjonen satte bukkebein og halte ut prosjektet, fordi de ønsket et 

annet prosjekt."  

 

"Dette andre prosjektet var møteplassen, som tydeligvis var et prestisjeprosjekt for Ski IL 

Alliansen. Harde fronter, for ikke å si isfront, hadde utviklet seg mellom idrettens ledelse og 

politikerne. Mens isflaten sto oppført i årlige handlingsprogrammer siden 2006, dukket møte-

plassen opp i 2012. Hvis det var et prosjekt som kom inn fra sidelinjen, var det møteplassen. 

Likevel virket det som kommunens administrasjon lyttet mer til Ski IL Alliansen enn til 

kommunestyret." 

 

"Jeg oppsummerer hovedsakelig tre vedtaksbrudd: kommunestyresaken i mars 2014 som ikke 

inkluderte isflaten; manglende innsending av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i 2014; 

og anbudsforespørsel med vant i mai 2015. Rådmannen fulgte ikke bestillingen fra politi-

kerne, som var klar nok. Prosjektet var forholdsvis lite, så en langvarig 'modning' kan jeg ikke 

se at det var behov for. Politikerne så for seg åpning av kunstisflaten høsten 2015. Etter min 

vurdering førte vedtaksbruddene til minimum ett års forsinkelse i realiseringen av kunstisfla-

ten." 

 

Den erfarne kommunestyrepolitikeren fortsetter: "Kunstisflaten utmerker seg i negativ 

forstand gjennom mine seks perioder i Ski kommunestyre, men jeg har opplevd også andre 

saker der administrasjonen er treg med vedtaksgjennomføringen. For noen år siden innførte 

rådmannen, på bestilling fra politikerne, tertialrapportering av vedtaksoppfølging. Dette var et 

fremskritt, som gir politikerne en sjanse til å følge opp saker."  

 

"I isflateprosjektet måtte politikerne etter hvert øve et sterkt press på rådmannen for å få 

prosjektet tilbake på skinner. Men etter det jeg så, presset ikke daværende ordfører fra Høyre 

så hardt på. Også jeg kunne nok, som gruppeleder for Ap., ha stått enda mer på overfor admi-

nistrasjonen." 
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"Den som gjorde en stor innsats, var Camilla Hille (V). Jeg har sett på Facebook og i mailer at 

hun har vært utsatt for ufine kommentarer. En politiker som står på for en sak hun brenner for, 

skal ikke oppleve noe sånt. Selv ville jeg av og til ha uttrykt meg noe svakere, men jeg har 

forståelse for hennes språkbruk. Administrasjonen har å rette seg etter de folkevalgtes vedtak. 

Gjør den ikke det, får vi fort et demokratisk underskudd." 

 

"Det er blitt en fin kunstisflate! Den blir mye brukt, så den dekker utvilsomt et behov i Ski. 

Det var mye fortvilelse og ergrelse underveis, men vi kom i mål," avslutter Amund Kjernli.   

 

Kommunestyrerepresentant Anders Eidsvaag Graven – skriftlig uttalelse 

"Jeg er gruppeleder for Senterpartiet, formannskapsmedlem og nestleder i eiendomsutvalget 

fra og med 28.10.2015. I det følgende vil jeg kort beskrive mine erfaringer i prosessen. Det er 

særlig etter hendelsene sommeren 2016 jeg for fullt skjønte alvoret i saken. Da ble det ganske 

innlysende at saken ble bevisst motarbeidet. Ordfører hadde derfor Senterpartiets fulle støtte 

da hun ba kontrollutvalget se på saken.  

 

Jeg ble først godt kjent med saken om kunstisflaten i konstituerende møte i kommunestyret 

28.10.2015, der det ble redegjort for kunstisflaten. Fra før kjente jeg overfladisk til saken, 

etter å ha vært lokallagsleder i Ski Senterparti i perioden 2011–2016. Inntrykket jeg hadde fra 

før, om at dette var en sak med unormalt mange hindringer på veien, ble raskt bekreftet i 

kommunestyret. 

 

I møtet 28.10.2015 ble det bestemt at anbudet som lå ute på Doffin skulle trekkes. Vi skulle 

altså gå tilbake til start. Dette bekreftet mitt inntrykk om at det har vært påfallende mange 

utsettelser og underlig saksbehandling i saken, som igjen har ført til en rekke vedtaksbrudd. 

Dette er også godt dokumentert, eksempelvis at saksfremlegget våren 2014 ikke hensyntok 

vedtaket fra desember 2013; flere forsøk på omkamper om plassering av anlegget; manglende 

søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse; gjentatte omkamper om vant, samt fire 

forhold sommer/høst 2016: 

1. Det faktum at entreprenøren som vant anbudskonkurransen, og som var funnet god nok av 

kommunens innkjøpsavdeling, holdt på å ikke få byggetillatelse. Det var ganske oppsikts-

vekkende at kommunen sa rett ut i en e-post til entreprenøren at de ikke hadde tillit til 

firmaet, som kommunen altså selv hadde inngått kontrakt med. Dette dreide seg om 

manglende sentral godkjenning som entreprenør hadde klarert at de innleide ved behov. 

Jeg har også fått oversendt en e-post der det fremgår at det er kommunen selv som fylte ut 

byggesakspapirene. Det er derfor særdeles påfallende at kommunen ikke har orden i eget 

hus og sørger for at kommunale anlegg får byggetillatelse. Jeg har forstått det slik at poli-

tisk ledelse og rådmannen likevel sørget for at dette gikk i orden, før det holdt på å skjære 

seg med entreprenøren. Hele byggeprosessen var altså en hårsbredd unna å havarere på 

grunn av kommunens manglende koordinering og samsvar i eget hus.  

2. Senere i fellesferien stod prosessen igjen i fare, ved at kommunen gav klarsignal for å 

bygge et anlegg som entreprenøren sa ikke ville fungere. Jeg tok da til orde for de andre 

gruppelederne i posisjonen om at vi måtte ta initiativ til et ekstraordinært formannskaps-

møte. I tillegg til at anlegget ikke ville fungere, var det en stor risiko for å ødelegge isen 

inne i ishallen, som også Ski ishockeyklubb hadde sendt bekymringsmelding om. Det var 

påfallende at ordfører informerte om at hun og en kommunalsjef hadde hatt et møte med 

kommunalteknikk, der konklusjonen ble at det måtte kjøpes tilleggskapasitet. Likevel fikk 

ordfører kontrabeskjed et par timer senere om at kunstisflaten skulle kobles til det gamle 
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kjøleanlegget med den risikoen dette ville innebære. Dagen etter endret administrasjonen 

igjen oppfatning, og ville likevel kjøpe tilleggskapasitet (innenfor eksisterende anbudspro-

sess).  

3. Ekstra mur i granitt. Jeg sendte spørsmål til fungerende rådmann 25.9.2016 i forkant av et 

formannskapsmøte, der jeg ba om en status på isflaten og grunnen til granittmuren. Vi 

undret oss over at en mur til 466 000 kr, som begrunnes ut i fra kunstgressbanens behov, 

skulle kostnadsføres på kunstisflateprosjektet. Entreprenør har sagt helt tydelig at den 

ekstra muren ikke var nødvendig for kunstisen, men at den var et ønske fra fotballen for å 

hindre granulater å spre seg og for å gjøre det lettere å måke kunstgresset. Svarene fra 

rådmannen og kommunalteknikk var ikke samsvarende med entreprenørens uttalelser.   

4. Tre meter høye gjerder med metallnetting. I oktober ble man gjort oppmerksom på at det 

var planlagt at isflaten skulle inngjerdes med et tre meter høyt gjerde. Det ble derfor sendt 

spørsmål om dette var i tråd med vedtaket og forutsetningene bak. Det ble også organisert 

en befaring med utvalg for oppvekst og kultur. Entreprenøren og administrasjonen hadde 

her også ulike oppfatninger av realitetene i saken, men det er dokumentert at kommunen 

har mottatt tegninger og detaljert prosjektbeskrivelse som viser dette gjerdet. Kommunen 

kan derfor ikke si at man ikke var kjent med gjerdet. Det var en forutsetning i den poli-

tiske behandlingen at det ikke skulle bygges noe som kan stoppe en puck, og isflaten i 

Drammen var fremlagt som mal for anlegget. 

  

Etter min mening er det liten tvil om at denne saken er forsøkt stanset og trenert gjennom 

mange ledd og i ulike deler av den kommunale saksgangen. Det skal ikke være mulig at et 

politisk vedtak stanser på nesten hvert eneste punkt i prosessen det er mulig å stanse på, uten 

at det ligger noe bak. Hvem eller hva skal jeg ikke konkret mene noe om, men det har i denne 

saken vært mange med sterke og uttrykte meninger mot hele prosjektet, både i media og 

garantert på bakrommet. Det kan ikke være slik at noen politikere, spesielt varaordfører i 

denne saken, skal bli gjenstand for såpass ufin og voldsom udemokratisk motstand når man 

forsøker å følge opp at demokratisk fattede vedtak i kommunestyret skal bli gjennomført uten 

hindringer. Spesielt ligger dette ansvaret på kommunen. 

 

Etter det jeg forstår, er det sendt over en betydelig mengde dokumentasjon allerede, som godt 

dokumenterer det jeg beskriver over. Jeg legger derfor ikke ved konkret dokumentasjon her. 

Jeg håper at denne saken, som et grelt eksempel på hvordan kommunale vedtak ikke følges 

opp og blir motarbeidet, bidrar til at kommunen tar lærdom og rydder opp, slik at demokratiet 

kan komme styrket ut." 

 

Kommunestyrerepresentant J. Kristian Bjerke (oppvekst-/kulturutvalgsleder 2011–15) 

J. Kristian Bjerke har sittet i Ski kommunestyre siden 1995. Han har ledet den politiske delen 

av idrett, kultur, skole og barnehager i 12 år, senest som leder av hovedutvalg for oppvekst og 

kultur 2011–2015. Han sitter nå i formannskapet.  

 

Bjerke oppsummerer saken slik: "Møteplassprosjektet var et initiativ fra Ski IL Alliansen. 

Den ble saksbehandlet av kulturetaten, og jeg satte den som utvalgsleder opp til behandling i 

hovedutvalget. Prosjektet var i det alt vesentlige finansiert gjennom tilskudd fra DnB spare-

bankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Ski IL Alliansen og private næringsdrivende. Ski 

kommune ville ved ferdigstillelse, med fratrekk av Mva og tippemidler, skyte til ca. 900.000 

kr. Vi var flere som oppfattet dette som en positiv sak, ikke minst fordi idretten selv tok 

initiativ til et tilbud for ikke-organisert idrettsaktivitet." 
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"Flertallet i kommunestyret delte ikke dette synet, og prosjektet ble etter hvert skrinlagt, blant 

annet fordi Ski IL Alliansen trakk seg fra prosjektet. Kommunestyrets flertall bestemte etter 

dette at et nytt prosjekt skulle utredes, tuftet på deler av det skrinlagte prosjektet. Høyre kom i 

mindretall, men vi aksepterte selvsagt kommunestyrets flertallsbeslutning. Personlig beklaget 

jeg den vendingen saken tok, og jeg fryktet at kostnadene på kommunenens hånd ville bli 

betydelig høyere enn i det opprinnelige prosjektet. Med begrensede kommunale midler til 

rådighet ønsket jeg heller å bruke penger på en overordnet plan for hele idrettsparken, fremfor 

et lite prosjekt i en liten del av parken. I og med at mitt standpunkt ikke fikk gehør blant 

kommunestyrets flertall, trakk jeg meg helt ut av all videre debatt om saken," uttaler kommu-

nestyrerepresentanten og fortsetter: 

 

"I den grad det er fremkommet åpen eller tilslørt kritikk av rådmannens håndtering av saken, 

vil jeg for egen del si at, med det jeg erfarte, så har jeg ingen grunn til å kritisere administra-

sjonen for deres håndtering av saken, selv om de til tider kanskje opplevde den som uover-

siktlig. Det har imidlertid blitt antydet at enkelte folkevalgtes involvering i saken, av flere er 

blitt oppfattet å gå utover det man vanligvis aksepterer i kommunal saksbehandling. Jeg har 

valgt å ikke kommentere dette, da jeg som nevnt ikke var involvert i det nye prosjektet og 

ikke kan forholde meg til antydningene." 

 

"Jeg er fremdeles bekymret for kostnadene for prosjektet. Men hvis ikke min hukommelse 

spiller meg et puss, uttalte varaordfører og hovedutvalgsleder, Camilla Hille, i et formann-

skapsmøte nylig at kostnadene ved prosjektet vil ligge på omkring 3,7 mill. kr. Dette vil i 

tilfelle redusere min bekymring," avslutter kommunestyrerepresentanten. 
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VEDLEGG 2: IDRETTSREPRESENTANTERS OPPFATNINGER 

 

Styreleder i Ski IL Alliansen Svein Thompson 

Svein Thompson satt i styret for Ski IL Alliansen fra 2012 og ble valgt som styreleder i april 

2014. Han sitter også som varamedlem i Ski idrettsråd.  

 

"Det har vært to forslag – kunstisflaten og møteplassen. Kunstisflaten kom først, men ble aldri 

prioritert av idretten. Ski IL Alliansen sto på for sin idé – møteplassen. Isflaten lå i dvale i syv 

år. Ideen om å kombinere isflaten og møteplassen ble aldri reist av Ski IL Ishockey i Ski IL 

Alliansens styremøter i 2012–2013. Forslaget kom utenfra, og dette ble vanskelig å behandle 

for Alliansen," sammenfatter styreleder til revisor. 

  

Svein Thompsons første møte om møteplassprosjektet med Ski kommune var på Ski rådhus 

9.4.2014 etter invitasjon fra rådmann Audun Fiskvik, som hadde med seg med kommunalsjef 

Kjell Sæther og virksomhetsleder Tom Schei; i tillegg møtte leder av Ski idrettsråd Stein 

Rasch og Rolf Gundersen fra Ski IL Ishockey. Styreleder uttalte seg her positivt til å forene 

banekonseptene med en delvis overlapping. Han overleverte en ny skisse, der møteplassen og 

en kunstisbane kunne forenes. Det ble avtalt at kommunen skulle bearbeide dette videre i 

dialog med idrettens organer. Dette skjedde ikke. Kommunens administrasjon la frem en ny 

skisse for formannskapet i midten av september 2014, uten at Ski IL Alliansen ble konsultert 

eller orientert i mellomtiden. 

 

Ski IL Alliansens arbeid med masterplanen, det vil si en arealplan for Ski Idrettspark inkludert 

anlegg, startet i mai 2014. "Vi hadde en god prosess med mange innspill, og en dansk arkitekt 

tegnet ut planen. Alliansen brukte 300 000 kr på utarbeidelsen," opplyser styreleder. Master-

planen ble lagt frem i et åpent møte 3.8.2015 i samarbeid med kulturetetaten i kommunen, der 

alle politiske partier (unntatt FrP) deltok.  

 

Masterplanen innebærer bl.a. riving av Skihallen, som er gammel (fra 1970) og trenger mye 

vedlikehold, og bygging av flere nye hallflater, blant annet en turnhall (basishall), en 

svømmehall og en ny ungdomsskole. En bærende idé i masterplanen er å integrere alle innen-

dørs aktiviteter under ett tak. Der kunstisflaten nå ligger, er det tegnet inn foajé. Masterplanen 

foreslår å flytte kunstisflaten ca. 100 m sørover fra dagens plassering, når man kommer til 

trinn tre i planen, som innebærer bygging av en ny stor innendørs arena (i planen kalt Ski 

Arena).  

 

"Kunstisflaten har havnet i selve indrefileten i idrettsparken. Jeg ser ikke bort fra at man om ti 

år må flytte kunstisflaten. Det har vi sagt ifra om. Det ble sagt at kunstisflaten måtte ligge rett 

ved ishallen, men med kjølecontainer bortfalt dét argumentet; fordelen er at Ski IL Ishockeys 

ismaskin kan benyttes. Når dette er sagt, er jo kunstisflaten et bra nærmiljøanlegg – en delvis 

realisering av møteplasskonseptet. Med både vinter- og sommerfunksjoner får vi utnyttet 

arealet bra nå," sier Alliansens styreleder. 

 

Masterplanen omfatter også ny svømmehall, ungdomsskole og plass til videregående skole – 

investeringer for totalt ca. 900 mill. kr. Imidlertid vedtok Ski kommunestyre i oktober 2016 å 

plassere en ny videregående skole på parkeringsarealet øst for rådhuset. Idretten ønsket å 

plassere den nye skolen i idrettsparken, bl.a. fordi det da ville være kort vei til gode kropps-

øvingsfasiliteter. "Nå står vi i fare for å få bygd nye idrettsanlegg i Ski sentrum, noen hundre 
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meter fra Idrettsparken, fordi fylkets administrasjon skal ha insistert på at skolen og kropps-

øvingsfasiliteter skal ligge i umiddelbart nærhet av hverandre, ifølge administrasjonen i Ski 

kommune," kommenterer styreleder. 

 

"Vi fikk inntrykk av at kommunens administrasjon ønsket å innarbeide masterplanen i en 

reguleringsplan, men kommunens arbeid med å planlegge en videre utbygging av Ski idretts-

park er blitt utsatt av flere årsaker. I oktober 2015 kom det nye regimet i kommunen, som 

erklærte at de ønsket en samlet plan for utbyggingen av idrettsanlegg i hele Ski. Det skal 

følges opp av administrasjonen ved rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv, men dette er blitt ett år forsinket," opplyser styreleder.  

 

Kommunestyret vedtok i Budsjett og handlingsplan 2017–2020 å sette av investeringsmidler 

på 80 mill. kr i 2018–2019 til en ny turnhall. "Dette er veldig positivt. Vi trenger 2017 til å 

drøfte prosjektet nærmere, bl.a. for å sikre en god arealutnyttelse samlet sett og et finansielt 

bærekraftig opplegg."  

 

Styreleder fortsetter: "Ved siden av banekonsept og plassering/masterplan, var Ski IL Allian-

sen opptatt av sikkerheten til dem som ferdes i idrettsparken både sommer og vinter og ønsket 

derfor et gjerde som kan fange puck og ball. Det tre meter høye gjerdet, som det var lagt opp 

til, men ikke ble noe av, var etter vår smak."  

 

"Sist, men ikke minst er Alliansen opptatt av driftsøkonomi. Realiteten er at kommunen 

mangler penger til drift av idrettsanlegg. Når en ny kunstisflate legger beslag på kanskje 

300.000 kr per år, har vi ingen tro på at kommunen hoster opp nye penger. Kommunens 

budsjett 2017 bekrefter dette: To kunstgressbaner for fotball har hittil blitt snøryddet om 

vinteren, men virksomhet Kommunalteknikk har nå gitt beskjed om at de har driftsmidler til å 

holde bare én kunstgressbane åpen i 1. kvartal 2017. Med to lag – Ski IL Fotball og Follo 

Fotball med til sammen ca. 700 spillere i Ski idrettspark – blir det mindre tid til hver," 

påpeker styreleder. 

 

"Ski IL Alliansens styre, som består av personer med både lang utdannelse og annen kompe-

tanse, er fullt klar over at Ski kommune eier tomten i Ski idrettspark og kan gjøre som fler-

tallet i kommunestyret vil. Vi var rett og slett uenige. Vi er opptatt av stringent arealplanleg-

ging, og ba om at man tok tid til å tenke seg om. At Alliansen skal ha stukket kjepper i 

hjulene for isflateprosjektet, blir en helt fortegnet fremstilling. Vi trakk vårt prosjekt møte-

plassen fordi vi mente det ikke lot seg forene med en isflate, slik møteplassen var utformet og 

solgt inn hos våre finansielle støttespillere, men aksepterer selvsagt at kommunestyret har sagt 

ja til isflaten både i denne og i forrige kommunestyreperiode."  

 

Når revisor spør hvorfor ingen fra Alliansen deltok på åpningen av kunstisflaten (5.11.2016), 

svarer Thompson at han var på reise (München). Hvorfor andre i styret ikke kom, vet han 

ikke. Invitasjonen gikk til hver enkelt og ble aldri organisatorisk behandlet.  

 

"Kunstisflaten har vært en belastning for Ski IL Alliansens forhold til Ski kommune. Det 

politiske miljøet gikk ikke i dialog med Alliansen eller med Ski idrettsråd da det ble foreslått 

å endre konseptet for møteplassen til også å inkludere en kunstisbane. Både Alliansen og 

idrettsrådet anbefalte å avvente beslutningen om bygging av en isflate til masterplanen var 

ferdig og kunne behandles, men kommunestyrets flertall valgte å overhøre innspillene fra 

idretten," sier styreleder.  
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"Møteplassen er dessverre blitt en negativ sak. Det som startet som et privat initiativ fra 

Alliansen om bygging av møteplassen, utviklet seg til å bli en betent politisk sak. Det gjelder 

innad i Ski IL Alliansen, mellom idretten og kommunen, mellom partiene i kommunestyret og 

mellom personer med vidt forskjellige roller i idretten, partiene, i kommunens administrasjon 

og hos andre berørte parter. Saken illustrerer hvor viktig håndteringen av slike prosesser er, 

og at utøvelse av demokrati er langt mer enn å skaffe flertall for en sak," reflekterer styrele-

der.  

 

"Jeg har inntrykk av at administrasjonen til tider føler seg detaljstyrt og at kunstisflaten/ 

møteplassen ble en belastning for rådmannen og hans stab. Men Alliansen har et godt forhold 

til både ordfører, rådmann, kommunalsjef og kultursjef og andre ansatte i kommunen," 

avslutter styreleder i Ski IL Alliansen. 

 

Styremedlem i Ski IL Alliansen og styreleder i Ski IL Fotball Stein Rasch 

Ann Kristin Endal ble valgt til leder av Ski idrettsråd i mars 2016. Hun anbefaler revisor å 

snakke med Stein Rasch, som var medlem av Ski idrettsråd 2011–2016, de siste to årene som 

leder. Han er nå styremedlem i Ski IL Alliansen og styreleder i Ski IL Fotball.  

 

Stein Rasch gir et resymé av saken: "Isflate i Ski idrettspark var spilt inn av Ski IL Ishockey 

en gang tilbake i 2006. Den gangen ble ikke prosjektet prioritert av Ski IL Alliansen. På et 

tidspunkt (rundt 2007) ble likevel en isflate i parken notert på listen over mulige nye anlegg i 

Ski kommune. Etter det har ikke jeg registrert at det har vært jobbet med isflate i parken. Det 

har ikke vært oppe i Ski IL Alliansens styre eller tatt opp med Ski idrettsråd i min tid der (fra 

mars 2011). 

 

"Ski IL Alliansen jobbet med prosjekt Møteplassen i flere år. Planer, utforming og finansie-

ring var på plass, når plutselig dette med isflate på samme sted i idrettsparken dukket opp. Det 

tragiske i saken er at vi hadde møteplassen oppe til behandling i Alliansens styre, hvor lederne 

i alle idrettslagene sitter, tre ganger samme år (2013) som isflaten kom opp. Lederen for Ski 

IL Ishockey var så vidt jeg vet, på alle tre møtene uten å komme med noen innsigelser til 

møteplassen. Han nevnte ikke med ett ord at andre planer var på trappene. Plutselig kommer 

dette med isflate på samme areal som møteplassen opp. Det viser seg at en gruppe i Ski IL 

Ishockey hadde jobbet med dette sammen med Camilla Hille. Lederen for Ski IL Ishockey 

uttalte at han ikke visste om dette i det hele tatt. Isflaten ble etter mye frem og tilbake 

godkjent politisk," sier Rasch og fortsetter: 

 

"Det negative i denne saken er at en gruppe med C. Hille går bak ryggen på styret i Ski IL 

Alliansen. Etter det jeg forstår, gikk de også bak ryggen på sin egen leder. Videre er det nega-

tivt at man også velger å gå utenom idrettsrådet og de kjøreregler man der har avtalt med Ski 

kommune og idretten. Etter det jeg skjønner, velger C. Hille og hennes politiske venner også å 

kuppe dette uten å involvere administrasjonen i Ski kommune. Alt dette virker veldig negativt 

inn på samarbeidet i kommunen." 

 

"Fra Ski IL Alliansens side ville man gjerne se på en isflate som en del av sin masterplan, 

men Alliansen var sterkt uenig i at isflateprosjektet skulle fortrenge et allerede prosjektert 

anlegg som Alliansen hadde utarbeidet over flere år. Alliansen stilte også spørsmål om den 

økonomiske biten, da man hadde andre tiltak man anså ville ha høyere prioritet i idrettspar-

ken. Alliansen uttalte også forundring over at Ski kommune, i tillegg til å etablere anlegget, 
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ville ta på seg vedlikeholdet av en slik bane, når man sliter betydelig med å vedlikeholde 

eksisterende anlegg i parken; f.eks. skal man holde bare én av to kunstgressbaner åpen om 

vinteren," avslutter styremedlem i Ski IL Alliansen Stein Rasch. 

 

Styremedlem i Ski IL Alliansen Eirik Sjøvoll (leder i Ski IL Ishockey 2011–2014)  
Eirik Sjøvoll tiltrådt som styreleder i Ski IL Ishockey i mars 2011. Han har også vært styre-

medlem (sekretær) i Ski IL Alliansen siden 2011. 

 

Tidligere leder Jack Valø oppdaterte Sjøvoll om at kunstisflaten var et prioritert prosjekt i 

handlingsprogrammet. Sjøvoll minnes: "Prosjekt møteplassen ble spilt inn av Ski IL Håndball 

9.2.2012. Jeg svarte med en e-post 10.2.2012 til leder i Ski IL Håndball, med kopi til styre-

leder i Alliansen, der jeg gjorde oppmerksom på at kunstisflaten lå i planene. Jeg vedla 

skisseprosjektet Alle skal med for kunstisflate om vinteren med skatepark om sommeren. 

Saken ble drøftet i Ski IL Alliansens styremøte et par dager senere; den måtte hastebehandles 

for å rekke Ski idrettsråds frist 15.2.2012. I møtet tok jeg til orde for å finne en løsning som 

åpnet for begge prosjekter." 

 

"Ski IL Ishockey og jeg var opptatt av en kunstisflates positive funksjon og ringvirkninger, 

bl.a. med flere deltakere på skøyte- og hockeyskole. For ikke å komme i konflikt med møte-

plassprosjektet, foreslo jeg å legge isflaten på østsiden av ishallen (hvor det nå er en vei, som i 

så fall måtte legges om), men dette fikk ikke gehør i Ski IL Ishockey. I Alliansens styre vant 

møteplassprosjektet frem, og jeg bøyde meg for flertallet. Forsøk på å komme frem til en 

omforent løsning lyktes ikke. Jeg løftet frem isflaten et par ganger frem til 2014, men var ikke 

så brennende engasjert som den forrige lederen av Ski IL Ishockey," sier styremedlemmet og 

fortsetter: 

  

"Birger Vestby overtok som leder i Ski IL Ishockey i mars 2014. Vi forhandlet frem en drifts-

avtale med kommunen (inngått 4.2.2015), der Ski IL Ishockey påtok seg arbeidet med daglig 

ispreparering fire måneder hver vinter, for en årlig godtgjøring på 25 000 kr."  

  

"Alliansens arbeid med masterplanen startet våren 2014, da styreleder ba om innspill til 

utvikling av Ski idrettspark. På samme tid utarbeidet Langhus IL Alliansen sin arealplan. 

Langsiktig arealplanlegging i Ski idrettspark manglet, så jeg oppfattet det som viktig å utar-

beide en masterplan." 

  

"Jeg har vært styremedlem i Ski IL Alliansen de siste seks årene. Vi har nok hatt noen 

krevende styremøter, men det er takhøyde for ulike synspunkter og oppfatninger. Svein 

Thompson tiltrådte som styreleder i Alliansen i april 2014. Han har klart å samle særidrettene 

og få på plass mer struktur og fremdrift." 

  

"Jeg har ikke vært så følelsesmessig engasjert i isflate/møteplass-saken som enkelte andre. Jeg 

legger vekt på å skille mellom sak og person, noe jeg også gjør i jobben min," sier Sjøvoll, 

som er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Ski kommune.  

  

"Jeg har påtruffet Camilla Hille et par ganger, der hun har tatt opp Alliansens syn på kunstis-

flaten/møteplassen med meg. Etter det jeg minnes, var det primært hun som snakket. Jeg ser 

at saken kan ha vært en belastning for henne, men hva folk har sagt og gjort, har jeg ikke 

oversikt over. Jeg er da heller ikke på Facebook."   
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"Den realiserte kunstisflaten fremstår som flott. Men jeg ser ikke bort fra at den kanskje må 

flyttes om ti år," avslutter styremedlem i Ski IL Alliansen Eirik Sjøvoll. 

 

Styreleder i Ski IL Ishockey 2003–2010 Jack Valø  

Jack Valø var styreleder i Ski IL Ishockey fra 2003 til 2010, da han trådte ut av styret. I 2011–

2015 satt han som vararepresentant i kommunestyret og oppvekst- og kulturutvalget.  

 

Valø beskriver en situasjon med store driftsproblemer med ishallens kjøleanlegg rundt 2007 

og en anstrengt økonomi i Ski IL Ishockey. "Ski IL Alliansen preges av indre motsetningsfor-

hold og maktkamp. Alliansehallen, som ble bygget i 2004, mottar store driftstilskudd fra 

kommunen, noe som favoriserer Ski IL Håndball og Ski IL Fotball. Ski IL Ishockey må 

derimot gjøre alt selv i ishallen. Det er i dag bygd kunstgressbaner i Ski for 22 mill. kr. Da jeg 

spilte inn forslaget om kunstisbane i 2006, var det kunstisens tur. Men Ski IL Alliansens vilje 

til å satse på kunstis var minimal, fordi noen personer har stor makt i Alliansen. Ski idrettsråd 

gikk derimot inn for kunstisflate mesteparten av tiden," sier Valø og fremlegger e-poster fra 

2011 og 2013.  

 

"Ski IL Ishockey la frem prosjektskissen Alle skal med i 2008. Ski idrettsråd jublet over pro-

sjektet og hadde flere møter med Ski kommune og Ski IL Ishockey om dette, jf. Ski idretts-

råds årsrapport 2011. Ski IL Alliansen var ikke interessert i dette, men ønsket flere kunst-

gressbaner."   

 

"Ski kommunes administrasjon har brutt vedtak i dette prosjektet, og administrasjonen har 

sterke bånd til private aktører i idretten. Dette føyer seg inn i et mønster i kommune-Norge, 

der et A-lag av noen få politikere og rådmenn m.fl. avgjør mye i lukkede rom," hevder Valø 

og fremlegger artikkelen "Et lokaldemokrati uten lokalt demokrati" (VG 11.3.2014).  

 

Valø tror at kommunens rådgivende ingeniørfirma ble instruert til å utarbeide fordyrende 

anbudspapirer. Dette konkurransegrunnlaget ble heldigvis forlatt, og den tredje anbudsrunden 

resulterte i at Ski kommune valgte Isbaneteknikk AS som entreprenør for byggingen av 

kunstisflaten. Valø kjente firmaet fra flere års samarbeid om vedlikehold av kjøleanlegget i 

Ski ishall.  

 

Isbaneteknikk AS ringte Valø 7.7.2016 og fortalte at virksomhet Plan/bygg og geodata laget 

vansker med byggetillatelsen; firmaet var derfor på nippet til å trekke seg fra oppdraget. 

"Kommuneadministrasjon gjorde hva den kunne for å stoppe prosjektet!" hevder Valø. 

Han belegger påstanden med et møtereferat fra kommunens oppstartsmøte med entreprenøren 

13.5.2016, der det står: "Byggemelding – Ski ordner dette så snart detaljerte tegninger er 

sendt til Tom." Valø påpeker at referatet bruker uttrykkene "snarest" og "omgående" fem 

ganger. Etter "nødropet" fra Isbaneteknikk tok Valø kontakt med varaordfører Camilla Hille, 

som kontaktet ordfører. Deretter fant administrasjonen en løsning på byggetillatelsen. Valø er 

overbevist om at uten denne inngripen, ville prosjektet ha strandet.  

 

Valø går videre: "Noen dager senere var det meget vanskelig å få gehør hos virksomhetsleder 

for Kommunalteknikk om at kjøleanlegget i Ski ishall ikke kunne brukes til kunstisflaten." 

Etter å ha vedlikeholdt kjøleaggregatet i ishallen i fem år, kan Valø her gi følgende tekniske 

bakgrunnsinformasjon: "Ishallen fikk i 2010 et kjøleanlegg som suger islaken i stedet for å 

pumpe den. Sugeteknologien ble installert på to kunstisflater i Norge rundt 2010, hvorav Ski 

dessverre var én av dem, noe Isbaneteknikk AS oppdaget sommeren 2016. Denne løsningen 
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er nå forlatt; nye kunstisflater har pumpeteknologi."    

 

Valø kommenterer sikkerhetstiltak: "Som hockeymiljøet har sagt hele tiden, vil vant, gjerde 

eller nett som stopper pucker, være kontraproduktivt, fordi det stimulerer skøyteløpere til å 

spille aggressiv hockey. Uten nett går hurtige pucker ut, så lærer de!"   

 

"Jeg har jobbet med prosjektet i ti år, og det har vært motstand hele veien, både fra Ski IL 

Alliansen og kommuneadministrasjonen. Men nå er målet nådd, og vi har fått en fantastisk 

kunstisflate!" sier han gledesstrålende, før han avslutter alvorlig:  

 

"At Camilla Hille står oppreist er imponerende. Ledende personer i Ski IL Alliansen 

beskyldte henne for å ville ha en isflate utfra egeninteresse. Den hetsen og trakasseringen som 

hun og familien har vært utsatt for i denne saken, er ubeskrivelig. Eksempelvis hørte jeg 

3.8.2015 i idrettsparken, der partiene hadde stand før folkemøtet i Rådhusteateret, følgende 

utsagn fra en maktperson i Alliansen: 'Tør ikke Camilla å komme?' Hun kom både på stand og 

folkemøtet, der hun ble utsatt for respektløs behandling for åpen scene fra Alliansens ledelse. 

Camilla Hille har avslørt ukultur både i Alliansen og i kommuneadministrasjonen og gjort en 

viktig innsats for lokaldemokratiet i Ski kommune. Hun fortjener en oppreisning!"  

  

Etter samtalen med revisor oppsummerer Jack Valø sine hovedpoeng slik (e-post 12.1.2017): 

 "Kommunestyrevedtak blir flere ganger ikke fulgt opp av rådmann og administrasjon. Det 

gjelder med og uten vant, utrede sommer- og vinteraktiviteter, osv." 

 "Kommunestyrevedtak 4.12.2013 sammenholdt med hva som ble lagt frem fra rådmannen 

i kommunestyret i februar, mars og april 2014, mener jeg er bevis på vedtaksbrudd." 

 "Dobbeltroller: Styret i Ski idrettsråd og Ski IL Alliansen var og er besatt av de samme 

personer. I idrettsrådet var man for kunstisflate som prioritert prosjekt, men når samme 

person møtte i Alliansens styre var dette 'ukjent'. Idrettsrådet, Alliansen og kommunen vil 

at sakene skal forankres i idrettsrådet – med unntak av Alliansens sak om møteplass uten 

kunstis. Og til tross for at kommunestyret hadde bestemt noe annet." 

 "Sweco's arbeid er kritikkverdig. Men hva er årsaken; hva ble de bedt om?" 

 "Forsøket på å stoppe prosjektet midt i fellesferien 2016: Ski kommune og Isbaneteknikk 

AS avtalte ved kontraktsinngåelsen (mai 2016) at byggesøknadspapirer skulle ordnes av 

kommunen. Så ble det bestemt at Isbaneteknikk skulle skrive under forhåndsutfylt og 

forhåndsgodkjente søknadspapirer. Så avslår kommunen byggesøknaden. I tillegg viste 

brevet fra Ski kommune manglende tillit til entreprenør. Ved kontraktsinngåelse var vel 

firmaet godkjent. Argumentet om at den ene virksomheten i kommunen ikke vet hva den 

andre gjør, er tvilsomt når dette skjedde midt i fellesferien og hele prosjektet kunne ha 

strandet."  

 

Styreleder i Ski Alliansehall AS Rune Sletner (kommunestyrerepresentant 2011–2015) 

Rune Sletner ble valgt til styreleder i Ski Alliansehall AS i mars 2016. Sletner var styreleder i 

Ski IL Alliansen 2001–2009. Han var kommunestyrerepresentant 2011–2015 og er nå styre-

medlem i Ski arbeiderlag (en del av Ski Arbeiderparti). Han sitter som varamedlem i Ski 

kommunes kontrollutvalg. Kontrollutvalget erklærte (13.12.2016) ham inhabil i denne saken, 

begrunnet med at han hadde vært aktiv i saken. Sletner presiserer at han uttaler seg kun på 

egne vegne i saken. 

  

"Da jeg for ti år siden var styreleder i Ski IL Alliansen, meldte jeg på vegne av alle Alliansens 

lag inn både isflaten og en rekke andre idretts-/nærmiljøanlegg til handlingsprogrammet. 
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Kunstisflaten er blitt bra – det skulle bare mangle når man bruker 7 mill. kr på 860 m
2
 – og 

det er fint at den blir brukt og vedlikeholdt. Til tross for at jeg var og er svært uenig i proses-

sen og plasseringen, så aksepterer jeg selvfølgelig et lovlig fattet vedtak i kommunestyret," 

innleder Rune Sletner, som fortsetter:  

  

"Alliansehallen åpnet i oktober 2004, etter en formidabel dugnadsinnsats fra hele Ski IL 

Alliansen og Ski-samfunnet. Jeg har fortsatt timelistene, som viser at det ble lagt ned 9000 

timer dugnadsarbeid. Alliansen har lang tradisjon for egeninnsats både ved bygging og drift/ 

vedlikehold – i Ishallen, hinderløypa, ballbingen, Alliansehallen og kunstgressbaner. Grunn-

laget for å bygge og drive Alliansehallen var at vi den gangen fikk en 20 års leieavtale med 

Akershus fylkeskommune for Ski VGS og Drømtorp VGS sin gymnastikk. Også Ski 

kommune bruker Alliansehallen noe, men mest Skihallen, som kommunen eier, og som 

driftes av Ski Alliansehall AS."  

  

"Alliansehallen og Skihallen er fullt belagt så å si 16 timer i døgnet. Som styreleder opplever 

jeg et meget godt samarbeid med kommuneadministrasjonen om driften av Skihallen. Ski 

Alliansehall AS går med et driftsoverskudd, som i sin helhet pløyes tilbake til investering i og 

utvikling av Alliansehallen. Ski IL Alliansen, som er ene-eier av selskapet, tar ikke ut noe 

utbytte. Styrerepresentanter får ingen styregodtgjøring.  

  

"Vi ser nå at når kunstisflaten åpner, reduseres vinterdriften av kunstgressbaner; mulig det er 

tilfeldig. Ishallen eies av Ski kommune, men drives av Ski IL Ishockey. Også der er det 

nedlagt mange dugnadstimer, blant annet av Jack Valø, som i denne saken har uttrykt et, etter 

min oppfatning, feilaktig bilde av Alliansens forhold til Ski IL Ishockey. Offisielle represen-

tanter for Ski IL Ishockey deltok, så vidt jeg oppfattet, ikke i diskusjon om kunstisflaten på 

annen måte enn at de ble spurt om å stå for driften av kunstisflaten. Noen har forsøkt å skape 

inntrykk av at det er uoverensstemmelser mellom Alliansen og Hockey, men det er det så vidt 

jeg vet ikke. Ski IL Alliansen bevilget ca. 150 000 kr til reparasjon av kjøleanlegget i ishallen 

i 2008," påpeker Sletner og fortsetter: 

  

"Masterplanen er Ski IL Alliansens visjoner i et femti års perspektiv for hvordan idrettsparken 

kan utvikles. Alliansen er fullt klar over at kommunen eier tomten, men kommunen har tidli-

gere vist liten interesse for å delta i utviklingen av idrettsparken – i respekt for at idretten 

kjenner sine behov best selv. Når deler av det politiske miljøet viste så stort engasjement i å 

endre et prosjekt som Alliansen så å si hadde fullfinansiert, så kom nok det som en overras-

kelse for idrettsmiljøet. Slik jeg oppfattet det som politiker, viste det politiske miljøet liten 

vilje til å sette seg inn i og forstå Alliansens syn, samtidig som ordbruken og beskyldningene 

tiltok i styrke og form." 

  

"Ski IL Alliansen hadde merket seg at barn og unge som ikke er medlem av idrettslag – 

uorganisert ungdom og eksempelvis yngre søsken til aktive – trengte et tilbud i form av 

myldreplass, skateboardbane og sandvolleyballbane m.m. Dette samlet man i møteplasskon-

septet. Møteplassen hadde stått i handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 

lang tid i form av enkelttiltak. Det har som regel vært lite penger å hente i kommunen, så 

Alliansen var innstilt på egenfinansiering også av dette. Alliansen samlet inn over 2 mill. kr 

fra sine medlemsklubber og næringslivet. Prosjektet søkte om 3-400 000 kr i kommunalt 

tilskudd. Så gikk enkelte politikere inn for å overta et prosjekt de ble bedt om å finansiere ca. 

10 % av. For idretten var dette både pussig og provoserende. Da politikerne ville overta møte-

plassprosjektet og gjøre det til noe helt annet enn det som var idrettens egendefinerte behov, 
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oppfattet jeg at Alliansen syntes at det eneste riktige var å trekke sitt engasjement og finansie-

ringen. Ikke helt uvanlig ved forsøk på såkalte 'hostile takeovers'. Dette førte til beskyldninger 

mot Alliansen om sabotering, noe som etter min mening vitner om liten forståelse for idretts-

sektorens særpreg og rammevilkår." 

   

"En årsak til konflikten var nok at det på dette tidspunktet kan synes som om det var uavklarte 

spilleregler mellom det politiske miljøet, kommuneadministrasjonen og Ski idrettsråd på 

vegne av idretten. Dialogen var tilsynelatende fraværende og noe fragmentert. Idretten 

opplevde seg oversett. Idrettsrådet lå av forskjellige årsaker også litt nede, men dét er bedre 

nå," sier Sletner.   

  

"Som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet fikk jeg lov å ytre meg uavhengig av hva 

resten av gruppa ble bundet til å stemme. Jeg påpekte at disponeringen og investeringen i 

idrettsparken ville bli best om man hadde en dialog med Alliansen, og ikke bare brutalt 

besluttet en løsning som Alliansens ikke ønsket. Alliansens medlemslag er største bruker av 

de kommunale anleggene i idrettsparken, og brukermedvirkning er et viktig politisk og demo-

kratisk prinsipp. Jeg fremmet under prosessen et alternativt forslag om å bygge isflaten under 

tak i tilknytning til Ishallen. Dette fikk ikke gehør. Det viste seg at de som skulle være 

eksperter – enkeltpersoner så vel som innleide konsulenter – ikke hadde fått med seg at kjøle-

anlegget i ishallen ikke taklet forskjellige temperaturer på isflatene, noe som førte til at man 

måtte kjøpe et mobilt anlegg til 820 000 kr. Ved å følge mitt forslag, ville man ha spart denne 

utgiften – og fått andre fordeler med på kjøpet: mindre konflikt om plasseringen og kanskje et 

samlet anlegg for kampsportklubbene i kommunen." 

  

Etter Sletners oppfatning fulgte rådmannen normal prosedyre for idretts- og nærmiljøanlegg: 

"Administrasjonen har vektlagt å samarbeide med idretten, men den havnet i skvis mellom 

idretten og noen politikere. Saken kom inn i en utredningsloop, men det hang vel også 

sammen med enkelte politikeres voldsomme detaljinteresse. I en betent sak skjønner jeg godt 

at administrasjonen gjør ekstra grundig utredning. Når det gjelder konkurransegrunnlag, har 

rådmannen tidligere fått kritikk for lite grundig anbudsforberedelse, bl.a. ved byggingen av 

Follotrykk arena."  

  

"Åpenlys kritikk av ansatte i administrasjonen og tillitsvalgte i idretten fra kommunestyrets 

talerstol er sjelden, og etter min mening uakseptabel kost. I denne saken kan det se ut som at 

deler av det politiske miljøet glemte at rådmannens oppgave er å legge frem objektive fakta 

med anbefalinger som ut fra et faglig skjønn gir den beste løsningen. Så er det også slik at det 

politiske organets flertall er i sin fulle rett til å beslutte akkurat det de ønsker, på tross av 

rådmannens anbefalinger. Videre er det slik at de politiske føringene skal gis ved avstemning i 

politiske organer og ikke i lukkede rom. Og selv om man brenner for ideer, så bør en politiker 

ikke stille seg i en situasjon der man bruker posisjonsmakt for å fremme egne særinteresser." 

  

"Om noen har opplevd at det har falt harde ord fra idrettens side, så er det som en frustrert 

reaksjon på en unormalt pågående argumentasjon og beskyldinger, spesielt fra nåværende 

varaordfører. Jeg har opplevd at hun i denne saken mistenkeliggjør andres motiver og tilleg-

ger motparten meninger. En politiker som mener så mye og så sterkt, må dessuten tåle sterk 

motbør. I en diskusjon med kommunens borgere må man kunne forvente politikernes forståel-

se og respekt. Jeg registrerer at hun fortsatt holder striden levende med Facebook-kommenta-

rer. I en dialog med en tidligere skøytepresident hevdet hun noe slikt som at isflaten har vært 

truet og fortsatt trues av udemokratiske krefter. Slike uadresserte beskyldninger oppfatter jeg 
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som et forsøk på manipulering," sier Sletner. 

  

"Etter det jeg har hørt, omtales ledelsen i Ski IL Alliansen av enkelte motstandere i negative 

ordelag som maktpersoner og idrettspamper. Vel, de er tillitsvalgte som representerer 2900 

medlemmer; medregnet voksne om lag dobbelt så mange. De tillitsvalgte i idretten er satt til å 

forvalte medlemmenes interesser i forhold til idrett. Disse har krav på å bli behandlet respekt-

fullt av både administrasjon og politikere, i likhet med medlemmer av musikkorps, diabetes-

forening etc. Når jeg hører forlydender om at varaordføreren opplever seg trakassert, så opp-

lever jeg at det er å snu tingene på hodet. Deler av det politiske miljøet burde heller reflektere 

over hva som gikk galt, hvilken rolle man som politiker har overfor innbyggere og admini-

strasjon, og ikke minst hvordan man skal bygge opp tilliten som er brutt ned i denne proses-

sen." 

  

Jeg håper at vi kan legge isflate/møteplass-saken bak oss, leve med den løsningen som tross 

alt er valgt, og i fremtiden få til en god dialog med gjensidig respekt og forståelse mellom 

idrettens organer, politikere og kommuneadministrasjon," avslutter Rune Sletner, som altså er 

styreleder i Ski Alliansehall AS. 

 

Daglige leder i Ski IL Fotball Ragnhild Carlsen 

Revisor kontakter daglig leder Ragnhild Carlsen, for å høre om erfaringene med kunstisflaten 

to måneder etter åpningen. Hun skriver (e-post 6.1.2016): "Vi har opplevd å finne pucker på 

kunstgressbanen, men vi har ikke fått noen konkrete klager på pucker som flyr. Vi ønsker at 

kommunen skal sikre isflaten med ballnettet (beregnet på sommerbruk) hele året, før en puck 

treffer en fotballspiller, tilskuer eller fotgjenger. Mange av skøyteløperne bruker hjelm og 

visir, og det er vel ikke bare for å beskytte seg mot fall, men også beskyttelse mot pucker og 

køller. Hvor reell faren er, vet jeg ikke, men vi som er daglig ledere i klubber er også HMS-

ansvarlige for egne medlemmer, trenere og ledere, så jeg er nødt til å ta videre til anleggseier 

de forhold vi er usikre på om er trygge i parken," skriver fotballederen.  
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VEDLEGG 3: HISTORIKK 

 

 
 
Notat 06.12.2016 av kultursjef Mette S. Skrikerud.  
 
 

KUNSTISFLATE/MØTEPLASS - HISTORIKK 
 
 
2007 
Ved hovedrulleringen av kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv meldte Ski 
IL- Alliansen inn følgende prosjekter for Ski idrettspark: 
- Nytt klubbhus 
- Tennishall 2 
- Folkehelsehus 
- Kunstgressbane 2 - gjennomført 
- Skøyteløkke i plast 
- Plast isrink (helårs) 
- Sandvolleyballbaner 
- BMX-løype 
- Faste bordtennisbord 
- Utendørs isflate 
- Skatepark 
Planen ble vedtatt i KST 12.12.07. 
 
 
2008 
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble behandlet i FSK 
76/08 med følgende vedtak: 
Under pkt. 4.12.1, Prosjektregister m/finansieringsbudsjett, nærmiljøanlegg:  

- Tiltak Vevelstadåsen skole ballbinge flyttes fra uprioritert til prioritet 8.  

- Ski idrettspark – plast isrink (helårs) flyttes fra prioritet 8 til uprioritert. 

- Langhus idrettspark – lydanlegg – prioriteres som nr. 5.  

- Ski idrettspark – aktivitetsløype – prioriteres som nr. 7.  

 
2009 
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble behandlet i KST 
74/09 med følgende vedtak: 
Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2010 i ”Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008 – 2018, Ski kommune” vedtas. 
 
 
2010 
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble behandlet i KST 
68/10 med følgende vedtak: 
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1. Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2011 i ”Kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008 – 2018, Ski kommune” vedtas. 

2. Det forutsettes at tiltak og prosjekter utformes i henhold til universell utforming (UU) og 

kravene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL). 

 
2011 
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble behandlet i KST 
109/11 med følgende vedtak: 
Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2012 i ”Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008 – 2018, Ski kommune” vedtas med følgende 
endringer:  
Trolldalen Alpinsenter flyttes fra prioritering 8 til plass 5 på prioriteringslisten. 
Prosjekt lysløype Langhus-Siggerud tas inn i planen som et uprioritert anlegg. 
 
Det bes om skriftlig tilbakemelding fra idrettsrådet i tråd med de retningslinjene som er avtalt 
for kommunikasjon mellom Ski kommune og Idrettsrådet. Det innarbeides videre en praksis 
fra 2012 om at den årlige rulleringen av prioritetslisten fra planen for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv sendes til politisk behandling med en skriftlig dokumentert uttalelse fra idrettsrådet, 
og at den behandles i ansvarlig hovedutvalg.  
 
 
2012 
Ski IL- Alliansen fremmet søknad til Ski kommune om «Møteplassen». KST fattet følgende 
vedtak i sak 49/12: 

1. Ski kommune bygger ”Møteplassen” i Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL – 

Alliansen innenfor en ramme på kr 2 256 250,- under forutsetning av tilskudd fra 

Sparebankstiftelsen og innvilgning av spillemidler på kr 600.000,-. 

2. Mva - kompensasjonen for ”Møteplassen”, beregnet til kr. 451 250,- tilføres 

prosjektet. 

3. Ski kommune forskutterer for spillemidler, kr 600 000,- som tilbakeføres når 

spillemidlene tildeles. 

4. Ski kommune inngår driftsavtale med Ski IL - Alliansen. 

5. ”Møteplassen” i Ski idrettspark kan ikke pålegges brukerbetaling. 

05.12.2012: 
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble behandlet i 
KST127/12 og det fremlagte handlingsprogram ble vedtatt. 
 
 
2013 
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble behandlet i 
KST103/13 
Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2013 i ”Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008 – 2018, Ski kommune” vedtas med følgende endring i 
handlingsprogrammet pkt. 4.12.2: 
- Planen endres slik at tiltaket Ski idrettspark – kunstisflate gis prioritet 12. 
- Etablering av utendørs kunstisflate ses i sammenheng med utviklingen av «Møteplassen»,  
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  for på den måten sikre at området kan tas i bruk for uorganisert aktivitet hele året. 
- Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med aktuelle aktører for å utrede muligheter for  
  hvordan og når en utendørs kunstisbane kan realiseres i Ski Idrettspark. 
- Rådmannen bes komme tilbake med en sak til utvalget våren 2014. 
 
 
2014 
23.01.2014: 
Ny søknad fra Ski IL- Alliansen angående «Møteplassen» i januar 2014. 
 
23.01.2014: 
Uttalelse Ski IR 
 
Februar 
Sak fremmet i hovedutvalgene Oppvekst og kultur 3/14 (punkt 1-8) og Teknikk og miljø 4/14 
(punkt 1-7) 12.02 
 

1. Ski kommune bygger ”Møteplassen” i Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL – 

Alliansen innenfor en ramme på kr 3 500 000. 

2. Ski kommune gir et totalt bidrag til prosjektet på kr 2 045 500. Dette fordeler seg med 

et tilskudd på kr 450 000, merverdiavgiften (mva) på kr 695 500 samt forskuttering av 

spillemidler på kr 900 000. 

3. Ski kommune inngår driftsavtale med Ski IL – Alliansen som påtar seg driftsansvaret. 

4. ”Møteplassen” i Ski idrettspark kan ikke pålegges brukerbetaling. 

5. Møteplassen utvides til helårs uorganisert aktivitet ved at det legges til rette for 

kunstis. Rådmannen bes utarbeide et kostnadsoverslag og forslag til finansiering som 

legges frem når saken fremmes i kommunestyret. 

6. Administrasjonen bistår Ski-Alliansen med å søke utsettelse for de sponsormidler 

som er gitt med tidsbegrensning, dersom ordinære frister ikke kan overholdes. Det 

søkes også om tippemidler og ytterligere sponsormidler for Møteplassen med kunstis. 

7. Møteplassen skal være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere SAKutformes i 

henhold til gjeldende krav til universell utforming. 

8. Rådmannen bes avklare drifts- og vedlikeholdsansvaret for vinterdrift av 

møteplassen. 

9. Ski kommune engasjerer Sweco for utarbeidelse av grunnlagsdokument for 

kostnadsoverslag kunstisflate. 

 
Notat til FSK 26.02 til sak 13/14 med rådmannens kommentarer til vedtak fattet i OK og TM 
12.02 samt kostnadskalkyler fra Sweco. 
 
Sak 13/14 i FSK 26.02. med vedtak: 

1. Ski kommune bygger ”Møteplassen” i Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL – 

Alliansen innenfor en ramme på kr 3 500 000. 
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2. Ski kommune gir et totalt bidrag til prosjektet på kr 2 045 500. Dette fordeler seg med 

et tilskudd på kr 450 000, merverdiavgiften (mva) på kr 695 500 samt forskuttering av 

spillemidler på kr 900 000. 

3. Ski kommune inngår driftsavtale med Ski IL – Alliansen som påtar seg driftsansvaret. 

4. ”Møteplassen” i Ski idrettspark kan ikke pålegges brukerbetaling. 

5. Møteplassen utvides til helårs uorganisert aktivitet ved at det legges til rette for 

kunstis. Rådmannen bes utarbeide et kostnadsoverslag og forslag til finansiering som 

legges frem når saken fremmes i kommunestyret. 

6. Administrasjonen bistår Ski-Alliansen med å søke utsettelse for de sponsormidler 

som er gitt med tidsbegrensning, dersom ordinære frister ikke kan overholdes. Det 

søkes også om tippemidler og ytterligere sponsormidler for Møteplassen med kunstis. 

7. Møteplassen skal være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere og utformes i 

henhold til gjeldende krav til universell utforming. 

8. Rådmannen bes avklare drifts- og vedlikeholdsansvaret for vinterdrift av 

møteplassen. 

9. Det tilstrebes å etableres en så stor kunstisflate som mulig, fortrinnsvis minimum 800 

m2. 

Mars 
25.03.2014: 
Sweco oversender kostnadsoverslag, samt notat og skisse som viser plassering av 
kunstisflaten. 
 
05.03.2014: 
Sak 17/14 i KST med følgende vedtak: 
- Saken utsettes 
 
April 
02.04.2014: 
Sak 29/14 i KST med følgende vedtak: 
Møteplassen: 

1. Ski kommune bygger ”Møteplassen” i Ski idrettspark i samarbeid med Ski IL – 

Alliansen innenfor en ramme på kr 3 500 000. 

3. Ski kommune gir et totalt bidrag til prosjektet på kr 2 045 500. Dette fordeler seg med et 

tilskudd på kr 450 000, merverdiavgiften (mva) på kr 695 500 samt forskuttering av 

spillemidler på kr 900 000. 

4. Ski kommune inngår driftsavtale med Ski IL – Alliansen som påtar seg driftsansvaret. 

5. ”Møteplassen” i Ski idrettspark kan ikke pålegges brukerbetaling. 

1. Kunstisflate: 

6. Det etableres en kunstisflate på minimum 800 m2 på deler av og i tilknytning til 
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«Møteplassen» til en kostnad på 5 350 000. 

7. Ski kommune gir et totalt bidrag til kunstisflaten på kr 5 350 000. Dette fordeler seg med 

en utgift til prosjektet på kr 3 050 000, samt mva kr 1 100 000 og spillemidler på inntil kr 1 

200 000. 

8. Møteplassen utvides til helårs uorganisert aktivitet ved at det legges til rette for kunstis. 

9. Rådmannen bes avklare drifts- og vedlikeholdsansvaret for vinterdrift av kunstisflaten og 

kommer tilbake med sak om årlige driftsmåter og driftsutgifter. 

10. Etablering av Møteplassen og kunstisflate gjøres samtidig og i sammenheng, slik at 

synergier kan hentes ut på kostnader til prosjektering, grunnarbeider, graving med mer. 

11. Det bes om at det raskest mulig sørges for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse for 

kunstis, så prosjektet realiseres raskest mulig, uten ytterligere unødvendige forsinkelser. 

12. Ski kommune ønsker fokus på at kommunen fortsetter sitt tiltak med å legge is på flater 

ved skoler, idrettsanlegg rundt om i de enkelte nærmiljøer som de har utført hver vinter til 

nå. 

03.04.2014: 
Epost fra Ski IL- Alliansen gir beskjed om at de trekker «Møteplassen». 
 
09.04.2014: 
Administrasjonen har møte med Ski IL- Alliansen og Ski IR om «Møteplassen» og 
kunstisflate. 
Alle er enige om å gå videre med prosjektet. Administrasjonen går videre med plassering av 
kunstisflate på minimum 800 m2. 
 
September 
17.09.2014: 
Tilbakemelding fra KUD på spillemidler 
 
22.09.2014: 
Mottatt brev fra Ski IL- Alliansen v/leder. De gjør oss oppmerksom på Alliansens beslutning 
fra april er fremdeles gjeldende. 
 
23.09.2014: 
Mottatt brev fra Ski Alliansehall v/daglig leder. Stiller spørsmål rundt om fjerning av 
vrimleareal, skjerming mot baller, tekniske forhold og drift av anlegget. 
 
23.09.2014: 
Møte med Ski IL- Alliansen. Administrasjonen oppfatter at det er håp om felles løsning. 
 
24.09.2014: 
Sak 63/14 fremmet i FSK med vedtak: 

1. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 29/14. Det bevilges ytterligere kr 500.000 til 

ekstra utgifter i forbindelse med etablering av prosjektet slik at de samlede utgiftene 

blir kr 9 350 000. Kommunens investeringsutgifter finansieres ved låneopptak og 

innarbeides i økonomiplan. 
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2. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om drift- og vedlikeholdsansvaret for drift 

av anlegget og som utarbeides i samarbeid med idretten. 

Oktober 
06.10.2014: 
Epost fra Ski IR der de gir en uttalelse vedr. «Møteplassen» og kunstisflate i Ski idrettspark. 
07.10.14: 
Notat til KST med orientering om Ski IL- Alliansens brev av 22.09 og Ski Alliansehallens brev 
av 23.09 med rådmannens kommentarer. 
 
08.10.2014: 
Sak 87/14 fremmet i KST med vedtak: 

1. Ski kommune skal etablere en kunstisflate på minimum 800 m2 i umiddelbar nærhet 

til Ski Ishall, på deler av og i tilknytning til Møteplassen. 

2. Kommunestyret merker seg at Ski Idrettsråd har stilt seg positive til både kunstisflate 

og Møteplassen. 

3. I tråd med anmodningen fra Ski Idrettsråd ses det videre arbeidet med kunstisflate og 

Møteplassen i det videre arbeidet med «Masterplan» for Ski idrettspark. 

4. Kommunestyret åpner for at kunstisflaten og Møteplassen kan realiseres med en 

gang. 

5. Ski kommune skal samarbeide med Idrettsrådet, Ski IL Alliansen og Ski IL Hockey for 

å avklare driftsansvar, økonomi, retningslinjer for bruk m.v. av kunstisflaten og 

Møteplassen. 

6. Rådmannen orienterer jevnlig utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for teknikk og 

miljø om status for arbeidet. 

7. Ski kommune gir et totalt bidrag på 5,85 mill. til kunstisflaten og et totalt bidrag til 

prosjekt Møteplassen med 2,045 mill. i tråd med tidligere vedtak. Dette innarbeides i 

økonomiplan 2015-2019. 

18.10.2014: 
Brev fra Ski IL- Alliansen der det fremkommer at de ikke kan støtte den foreliggende skissen 
til «Møteplass» og kunstisflate og vedtaket av 8. oktober 2014. Ski IL- Alliansen vil ikke bidra 
til at den realiseres. 
 
November 
12.11.2014: 
I hovedutvalg for oppvekst og kultur i sak 24/14 - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 2008-2018-revidering av handlingsprogram for 2015 kom følgende 
protokolltilførsel: 
«Ski idrettsråds brev av 12. november i forbindelse med handlingsplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv peker på et avvik vedrørende møteplassen. Vi er enige med Ski 
idrettsråd om at møteplassen burde vært behandlet i henhold til prosedyrer for nyanlegg. Vi 
mener likevel at møteplassen sommerstid er et så positivt tilskudd til idrettsparken at vi også 
ønsker å anlegge møteplassen i kombinasjon med anleggelsen av kunstis. Kunstisen, som 
Ski Idrettsråd har uttalt seg positiv til to ganger, etter at den har stått som prioritert prosjekt 
på handlingsplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv til Ski kommune siden 2007, mener 
vi bør kombineres med en møteplass sommerstid. Vi mener det er riktig å maksimalt utnytte 
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arealet til beste for barn og unge, og derfor ønsker vi også å bevilge midler, og støtte 
anleggelse av møteplassen sommerstid, til tross for at dette prosjektet ikke har fulgt den 
riktige prosedyren for nyanlegg.» 
 
25.11.2014: 
Brev fra Ski IL- ishockey om at de stiller seg positive til vedtaket knyttet til kunstis og 
møteplass. 
Ski IL- ishockey står ved tidligere uttalelse knyttet til bidrag til drift. 
 
Desember 
10.12.2014: 
I sak 118/14 i KST - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2018-
revidering av handlingsprogram for 2015: 
Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2015 i ”Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008 – 2018, Ski kommune” vedtas med følgende 
endringer: 
De 3 første prosjektene som er tilknyttet møteplassen strykes fra nærmiljøanlegg. 
Kunstgressbane på Kråkstad tas inn i handlingsprogrammet for 2015 i kommunedelplanen 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2018. 
Det forutsettes at prosjektet så fort som mulig oversendes Ski Idrettsråd for uttalelse. 
 
 
2015 
Januar 
09.01.2015: 
Kontrakt inngått med Sweco om prosjektering kunstisflate uten møteplass. 
 
14.01.2015: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur (sak 5/15) og teknikk og miljø (sak 1/15) ble det fattet 
følgende vedtak: 

1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan 

2015-2018 og uten ytterligere forsinkelser. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse 

sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler 15.01.2015. jfr. vedtaket fra 2. april 

2014. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og 

senest innen 5.2.2015. 

2. Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, 

men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen. 

3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr. vedtatt verbalforslag i 

tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan 2015-2018, etableres det ikke 

noe fast dekke på betong flaten. 

4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer for plassering, dvs. uten at den 

er i konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering. 

14.01.2015: 
Spillemiddelsøknad for kunstisflate innsendt. 
 
16.01.2015: 
Avklaringsmøte 1 med Ski kommune og Sweco 
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19.01.2015: 
Møte med Ski IL- ishockey om driftsavtale for kunstisflaten. Forslag til avtalen blir påbegynt. 
 
23.01.2015: 
Avklaringsmøte 2 med Ski kommune og Sweco 
 
28.01.2015: 
Saken behandles i FSK 
Fremdrift: 
Sweco og administrasjonen i Ski kommune jobber med prosjektering av kunstisflate der også 
grunnlaget som kreves for å søke Kulturdepartementet om idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning blir laget. 
 
30.01.2015: 
Siste prosjekteringsmøte med Sweco og administrasjonen. 
 
30.01.2015: 
Søknad sendt til Sparebankstiftelsen DNB 
 
Februar 
04.02.2015: 
Endelig resultat av prosjekteringen blir lagt frem for kommunestyret – finnes i perm for 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 
 
04.02.2015: 
Administrasjonen sender inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til 
fylkeskommunen/kulturdepartementet 
Kulturdepartementet sier i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet at 
departementet har inntil to måneders behandlingstid. 
 
04.02.2015: 
Avtale med Ski IL – ishockey ble inngått 
 
Kommunestyrets behandling 04.02.2015:  
Kommunestyrets vedtak er:  

1. Ski kommune bygger kunstisflaten i henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan 

2015-2018 og uten ytterligere forsinkelser. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse 

sendes KUD innen fristen for å søke tippemidler 15.01.2015. jfr. vedtaket fra 2. april 

2014. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bes det om at idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjennelse utarbeides uten opphold og sendes KUD snarest mulig og 

senest innen 5.2.2015.  

2. Tidligere vedtak i denne saken som ikke er i konflikt med realiseringen av kunstis, 

men som understøtter punkt 1 i dette vedtaket, etterfølges av administrasjonen.  

3. Inntil det foreligger en helhetlig plan for Ski idrettspark, jfr. vedtatt verbalforslag i 

tilknytning til kommunens økonomi- og handlingsplan 2015-2018, etableres bare 

kunstisflate.  

4. Kunstisen etableres i henhold til opprinnelige planer for plassering, dvs. uten at den 

er i konflikt med Alliansehallens hovedinngang, kiosk og sykkelparkering.  
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Mars 
11.03.2015: 
Notat til Rådmannen om status 
 
20.03.2015: 
Notat fra Sweco om redegjørelse for vant med beskyttelsesnett rundt isflata 
 
23.03.2015:  
Mottatt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av KUD. 
 
April 
08.04.2015: 
Sak 35/15 i KST om etablering av kunstisflate i idrettsparken. Det kan søkes om tilskudd på 
50 % av godkjent kostnad inntil 1,2 mill. kroner til utendørs kunstisflate på 810 m2.  
Kommunestyrets vedtak er:  

1. Publikumsisflaten bygges uten vant.  

2. Eksisterende lysmaster til kunstgressbanen flyttes ikke og brukes dersom det er 

nødvendig med ekstra belysning til isflaten. Lysmastene kan eventuelt polstres som 

sikkerhetstiltak.  

3. Administrasjonen bes om å snarest avklare med departementet om det trengs nye 

godkjenninger utover den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjennelsen som allerede er 

gitt for isflaten.  

4. Dersom det må søkes ytterligere godkjenning med ny søknad til departementet 

vedrørende isflate uten vant, sendes denne umiddelbart og senest innen 15.04.15.  

5. Når departementet har godkjent planene legges isflaten umiddelbart, og senest innen 

en uke, ut på anbud.  

6. Isflaten tilstrebes ferdigstilt til sesongstart.  

09.04.2015: 
Møte om videre fremdrift i saken 
 
10.04.2015: 
Brev til KUD om endring av tidligere innsendte planer for kunstisflaten 
 
13.04.2015: 
Ski kommune mottok følgende fra Sweco: Kravspesifikasjonen, terrengsnitt, SHA plan, 
kostnadsoverslag, riggplan, situasjonsplan, detaljplan og rørskjema 
 
15.04.2015:  
Telefon til KUD om hvor langt de er kommet, fortsatt uavklart. 
 
28.04.2015: 
Telefon fra KUD om at vi kan forvente et snarlig svar. 
 
Mai 
15.05.2015: 
Tilbakemelding fra KUD om at vi ikke trenger ny behandling av forhåndsgodkjenningen, men 
de forutsetter at anlegget har tilfredsstillende belysning og at anlegget blir vedlikeholdt og 
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holdt åpent for allmennheten i 20 år. 
 
18.05.2015: 
Sparebankstiftelsen DNB avslår søknaden om midler til kunstisflaten. 
 
26.05.2015: 
Anbud på kunstisflate ble kunngjort på Doffin 
 
Juni 
29.06.2015: 
Epost fra Ski IL Alliansen v/Svein Thompson om ønske om å få tilsendt fremdriftsplan og 
nabovarsel. 
 
August 
31.08.2015: 
Ny søknad innsendt til Sparebankstiftelsen DNB 
 
Oktober 
14.10.2015: 
Sak om redegjørelse kunstisflaten til FSK  
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

1. Saken tas til orientering.  

2. Når nytt anbud for kunstisflate legges ut på anbud, bes rådmannen vurdere å dele 

opp anbudet; ett for grunnarbeidene og ett for kjølegulvet.  

28.10.15: 
Sak om redegjørelse kunstisflaten til KST 
Kommunestyrets vedtak er:  

1. Anbudet for kunstisflaten trekkes.  

2. Saken legges frem for ny politisk behandling før den legges ut på nytt anbud.  

 
November 
27.11.2015: 
Gavebrev fra Sparebankstiftelsen på kr 700 000 
Desember 
01.12.2015: 
Sweco sender e-post til Norges idrettsforbund, Norges bandyforbund, Norges 
Ishockeyforbund med prosjekteringsgrunnlag for kunstisflate 
 
01.12.2015: 
Sweco sender e-post til Drammen kommune og Fredrikstad kommune med spørsmål om 
erfaringer med deres kunstisflater 
 
02.12.2015: 
Svar fra Norges idrettsforbund om at de ikke har kapasitet eller kompetanse til å vurdere 
innholdet. 
 
07.12.2015: 
Svar fra Drammen kommune 
 
23.12.2015: 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

84 

Epost fra Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund med anbefaling av to ulike modeller med 
prisestimat. 
 
 
2016 
Januar 
27.01.2016: 
Sak i FSK 
Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

1. Ski kommune utarbeider en funksjonsbeskrivelse for etablering av et nærmiljøanlegg 

med kunstisflate på fast dekke, med et toppdekke til sommeraktiviteter, eksempelvis 

kunstgress, multisportsdekke el., som snarest mulig legges ut på anbud/Doffin. 

Funksjonsbeskrivelsen utarbeides i samarbeid med Norges Ishockeyforbund.  

2. Minimumsstørrelse for kunstisflaten er 860 m2, men kan økes dersom dette er mest 

hensiktsmessig for etablering av toppdekke til sommerbruk  

3. Kommunen søker Kulturdepartementet om ny idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjennelse for kunstisflaten dersom det er nødvendig, og det søkes 

tippemidler for alle flater som skal etableres.  

4. Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø holdes løpende orientert 

om fremdriften i prosjektet  

5. Kunstisflaten driftes i samarbeid med Ski IL - ishockey etter inngått avtale  

6. Kunstisflaten ferdigstilles innen utgangen av oktober 2016  

7. Årlige driftsutgifter inntil 450.000 kr, innarbeides i ØP for 2017-2020  

Februar 
02.02.2016: 
Internmøte 
 
03.02.2016: 
Sak i KST med følgende vedtak:  
Kommunestyrets vedtak er:  

1. Ski kommune utarbeider en funksjonsbeskrivelse for etablering av et nærmiljøanlegg 

med kunstisflate på fast dekke. Funksjonsbeskrivelsen utarbeides i samarbeid med 

Norges Ishockeyforbund og skal snarest mulig legges ut på anbud/Doffin.  

2. Det skal etableres et toppdekke til sommeraktiviteter, eksempelvis kunstgress, 

multisportsdekke, e.l. Ski IL Alliansen skal kontaktes for innspill før valg av toppdekke 

for sommerbruk.  

3. Minimumsstørrelse for kunstisflaten er 860 m2, men kan økes dersom dette er mest 

hensiktsmessig for etablering av toppdekke til sommerbruk  

4. Kommunen søker Kulturdepartementet om ny idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjennelse for kunstisflaten dersom det er nødvendig, og det søkes 

tippemidler for alle flater som skal etableres.  
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5. Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø holdes løpende orientert 

om fremdriften i prosjektet  

6. Kunstisflaten driftes i samarbeid med Ski IL - ishockey etter inngått avtale  

7. Kunstisflaten ferdigstilles innen utgangen av oktober 2016  

8. Årlige driftsutgifter inntil 450.000 kr, innarbeides i ØP for 2017-2020  

 
03.02.2016: 
Notat til ledergruppen om fremdriftsplan kunstisflaten. 
 
11.02.2016: 
Møte med Norges Ishockeyforbund v/generalsekretær Ottar Eide. 
 
16.02.2016: 
Møte med Ski IL – Alliansen v/Svein Thompson 
 
26.02.2016: 
Kunngjøring på Doffin 
 
Mars 
09.03.2016: 
Befaring Ski idrettspark med evt. aktuelle tilbydere kunstisflaten 
 
16.03.2016: 
Første evaluering av tilbud 
 
April 
07.04.2016:  
Evaluering tildelingskriterier 
 
19.04.2016: 
Evaluering av reviderte tilbud 
 
Mai 
13.05.2016: 
Kontraktsmøte 
 
24.05.2016: 
Notat om status anbudsprosess  
 
Juni 
16.06.2016: 
Tilsagn om kr 586 000 i spillemidler for kunstisflaten. For søknadsperioden 2017 kan det 
søkes om kr 614 000. 
 
Juli 
09.07.2016: 
Notat til formannskapets medlemmer og gruppelederne i de politiske partier om sak 
kunstisflate og status anbud 
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August 
24.08.2016: 
Notat til ledergruppen 
 
September 
06.09.2016: 
Notat til ledergruppen om fremdrift 
 
13.09.2016: 
Notat til ledergruppen 
 
November 
05.11.2016: 
Kunstisflaten ble offisielt åpnet. Sommerdekke blir lagt i 2017. 
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VEDLEGG 4: OVERSIKTSKART OVER SKI IDRETTSPARK 

 

 Ski idrettspark med kunstisflate (blå ramme). Kilde: Virksomhet Kommunalteknikk, 10.1.2017. 
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VEDLEGG 5: KUNSTISFLATE I DRAMMEN 

 
 

 
 

Bragernes torg, Drammen. 
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VEDLEGG 6: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

 
FORVALTNINGSREVISJON: GJENNOMGANG AV SAKEN OM KUNSTISFLATEN/MØTEPLASSEN 

 

Rådmannen har gjennom e-post 7. mars mottatt siste versjon av forvaltningsrevisjonsrapport med 

anmodning om å gi utrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Rådmannen har 

gjennom to møter (1. februar og 8. februar) gitt muntlige innspill til tidligere utgaver av rapporten til 

revisjonen.  

 

I. Generelle kommentarer til saken med kunstisfalten/møteplassen. 

a. Rådmannen ønsker ikke å polemisere med noe av det politikere eller representanter fra 

idretten har uttalt i forhold til denne saken. Det den enkelte mener, føler eller har av 

oppfatninger i forhold til denne saken, vil sannsynligvis av den enkelte alltid bli oppfattet som 

riktig. Rådmannen vil derfor kun forholde seg til rapporten fra revisor, prosjektet 

kunstisflaten, og beskrive hvordan og hvorfor framdriften av dette prosjektet ble slik det ble. 

b. Revidert delegasjonsreglement ble behandlet 7.12.2016. Det er ingen tidligere fullmakter til 

rådmann som er redusert i forhold til tidligere reglement. Det ble også behandlet i 

formannskapet uten endring og merknad, og i kommunestyret uten noen diskusjon. 

c. Som rapporten riktig omtaler ble kostnadene med realisering av kunstisflaten på 6,7 mill kr. 

Det blir av revisor påpekt at overslaget på realisering på totalt 9,3 mill derfor var feil og kan 

oppfattes som forsøk på å gjøre prosjektet vanskelig økonomisk å realisere. Slik kunstisflaten 

nå fremstår så dekker den absolutt deler av forslaget til aktiviteter som IL Alliansen ønsket, 

men mye av det som ligger i forslaget møteplassen, særlig realisering av sandvolleyballbaner 

og et felles overbygd uterom for besøkende er ikke med. Budsjettet på totalt 9,3 mill ville 

inkludert alle elementer i Møteplassen samt kunstisflaten. Da kommunestyret 8.10.14. 

behandlet prosjektet fattet de bl a følgende vedtak: 

a. Ski kommune skal etablere en kunstisflate på minimum 800 m2 i umiddelbar nærhet 

til Ski Ishall, på deler av og i tilknytning til Møteplassen. 

b. Kommunestyret åpner for at kunstisflaten og Møteplassen kan realiseres med en 

gang. 

c. Ski kommune skal samarbeide med Ski IL Alliansen og Ski IL Hockey for å avklare 

driftsansvar, økonomi retningslinjer for bruk av kunstisflaten og Møteplassen. 

d. Når revisor påpeker at rådmannen burde satt trykk på å få utarbeidet prosjektskisse og søkt 

om idrettsfunksjonell godkjenning allerede høsten 2014, så var ikke det mulig fordi det ikke 

var grunnlag for å få en omforent løsning med både kunstisflaten og møteplassen innenfor 

de tilgjengelige arealene og med de aktørene vedtaket av 8.10.2014 la klare føringer for, til 

en slik søknad. 

e. Først i kommunestyremøte 4.02.2015 ble det et klart vedtak om kun å realisere kunstisflaten 

og ikke som en del av Møteplassen. Da kunne det også sendes en idrettsfunksjonell søknad. 

f. Revisor gjør et nummer av at rådmannen da var i stand til å sende en slik søknad samme dag. 

Rådmannen hadde imidlertid jobbet aktivt med saken lenge og hadde gjort alt forarbeide for 
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å umiddelbart kunne sende en søknad så snart kommunestyret hadde fattet sine vedtak. 

Som rådmann er det faktisk slik at søknader om idrettsfunksjonell godkjenning kun kan 

sendes etter lovlige fattede vedtak i kommunestyret. Det gjelder også denne saken. 

 

II. Kommentarer til det revisor omtaler som vedtaksbrudd 

1. «Kommunestyresaken i mars inkluderer ikke kunstisflaten.» 

a. Rådmannen beklaget fra kommunestyrets talerstol allerede på dette møtet at 

administrasjonen ikke hadde tatt inn vedtaket som kommunestyret hadde fattet før 

jul 2013 om etablering av utendørs kunstisflate i sammenheng med utvikling av 

Møteplassen. 

2. «Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble ikke sendt i 2014.» 

a. Som nevnt tidligere ville det vært helt feil å sende søknad om idrettsfunksjonell 

godkjenning før kommunestyrets vedtak 4.02.2015. 

3. «Anbudsforespørsel med krav om vant ble kunngjort i mai 2015.» 

a. Rådmannen er enig i at administrasjonen her ikke hadde gjort god nok jobb med 

kvalitetssikring av dette. Samtidig vil det kunne diskuteres om vant er et entydig 

begrep, eller om det kan være «kant». 

III. Kommentarer til oppfølging av kommunestyrets vedtak 

Revisor skriver også at: «Også på andre punkter var administrasjonens arbeid og oppfølging av 

saken ikke i tråd med kommunestyrets vedtak». Rådmannen finner det umulig å kommentere 

slike generelle utsagn. Generelle uidentifiserte utsagn kan sannsynligvis også gi leseren 

inntrykket at det finnes mye i administrasjonen som ikke tåler dagens lys.  

 

IV. Kommentarer til revisor sine anbefalinger 

1. «Rådmannen bes sørge for at kommunestyrets vedtak får større gjennomslag i 

administrasjonen. Gjennomføringsevnen bør styrkes.» 

a. Rådmannen har månedlige møter med samtlige virksomhetsledere. Alle viktige 

vedtak fattet av kommunestyret blir her gjennomgått og ansvar for vedtakene blir 

diskutert. Både nåværende og tidligere ordfører har også deltatt på noen av disse 

møtene, og har kjennskap til hvordan dette følges opp. Kommunalsjefene har møter 

med «sine» virksomhetsledere samt at det er nettverksmøter, der også enkeltvedtak 

blir diskutert. Men gjennomføringsevne avhenger også bl a av ressurser, både 

menneskelige og økonomiske, og ulike regelverk. I denne saken har ikke minst ulikt 

regelverk og samspill med overordnet myndighet og idrettens organer vært viktig for 

gjennomføring. Rådmannen vil også fremover forsøke å få tilstrekkelige 

administrative ressurser innenfor den kommunale økonomiske realitet. 

b. Rådmannen vil også minne om at kommunestyret får egen sak om vedtaksoppfølging 

tre ganger årlig som en del av tertialrapporteringen. Rådmannen har også en egen 

sak til kommunestyret i februar på hvordan en vil følge opp verbalforslag som 
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kommunestyre fatter i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

2. «Rolledeling og forventninger mellom politisk og administrativt nivå bør drøftes. Kommunens 

verdier – åpenhet og respekt – bør vektlegges.» 

a. Rådmannen er enig i at rollefordeling og forventninger mellom politikk og 

administrasjon er et viktig punkt. Det er også bakgrunnen for at dette har vært tema 

i samling for folkevalgte og administrasjon både i denne og tidligere 

kommunestyreperioder, der representanter fra KS har vært prosessveiledere. I disse 

samlingene har også kommunens verdier – åpenhet og respekt – blitt tatt opp som 

egne temaer. Rådmannen har også hatt dette som egne tema i samlinger med 

virksomhetslederne, der forholdet mellom politikere og administrasjon har blitt tatt 

opp, og der rådmannen har vært tydelig på at det er kommunestyret som er 

arbeidsgiver og fatter vedtak som administrasjonen skal følge. 

3. «Administrasjonen bør utarbeide konkurransegrunnlag som stimulerer leverandører til å 

legge inn anbud. Rådgivende ingeniørfirmaer bør styres i denne retning.» 

a. Rådmannen er enig i at konkurransegrunnlagene bør stimulere leverandører til å 

legge inn anbud. Det gjelder også i de tilfellene kommunen benytter seg av 

rådgivende firmaer. Men det er krevende å lage konkurransegrunnlag som både gir 

mulighet til innovasjon, samtidig som en sikrer gode løsninger, god kvalitet, etisk 

forsvarlig, miljømessig forsvarlig, økonomisk kontroll og gjennomføring på tid.  

V. Kommentarer til selve forvaltningsrevisjonsprosessen og metodevalg. 

a. Generelt. Kontrollutvalget ber om at tre problemstillinger, punkt 2.1. side 5, blir belyst. 

Rådmannen er usikker på om revisjonens anbefalinger svarer på disse problemstillingene.  

b. Under punkt 3 i kontrollutvalgets bestilling skal det redegjøres for på hvilken måte 

samhandling og involvering med idrettsrådet, idrettslag og andre berørte parter har vært i 

denne saken. Vi kan ikke se at revisor beskriver og dokumenter for eksempel den kontakt 

som har vært mellom idrettens organer/enkeltaktører og enkeltpolitikere.   

c. På side 3 står det at «administrasjonen begikk tre vedtaksbrudd». Begrepet vedtaksbrudd er 

ikke et juridisk begrep eller et begrep som brukes i forvaltningen. På side 5  har revisor en 

forklaring om at det kan være et begrep som revisor kan bruke? 

d. Under anbefalinger på side 4 står det opplyst at rollefordeling og forventninger mellom 

politisk og administrativt nivå må drøftes. Videre at kommunens verdier – åpenhet og 

respekt – bør vektlegges. På hvilken måte kommer dette fram i rapporten? Hva er gjort for at 

verdiene skal overholdes og være gjensidige. 

e. Mulig skrivefeil under avsnitt 3 på side 7 hvor det står at «Ski kommune hadde 

driftsinntekter på 2,2 mrd kr». Det skal sannsynligvis være driftsutgifter.  

f. I standard for forvaltningsrevisjon som er gjengitt står det under pkt 5 på side 7 at 

«anbefalinger aldri må formuleres som pålegg til administrasjonen». I anbefaling pkt 1 på 

side 4 står det at «rådmannen bes sørge for….» Dette kan oppfattes mer som et pålegg enn 

en anbefaling. 

g. På side  8 avsnitt 4 står det at en virksomhetsleder og fem fagmedarbeidere er intervjuet. På 

hvilket grunnlag er disse plukket ut? Noen er gjengitt - andre er ikke gjengitt – hva betyr det? 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

92 

Rådmann, aktuelle kommunalsjefer, kultursjef er for eksempel ikke intervjuet – hva er 

årsaken til det? 

h. På side 8 avsnitt 7 står det at politikere og idrettens representanter er ikke plukket ut ved 

tilfeldig utvalg. Det står ikke opplyst på hvilken måte de er plukket ut. 

i. Det framkommer ikke hva slags mal som er brukt til intervjuene. Under gjennomgang av 

rapporten framstår teksten som en blanding av intervjuer, referater, egne skriftlige innspill 

og meningsytringer. Dette er lite konsistent.  

j. Under samme avsnitt står det «Revisor har ikke sett på andre saker enn kunstisflate/ 

møteplass-saken. På den bakgrunn bør man være varsom med å generalisere» 

På hvilken måte står dette i forhold til de anbefalinger som står på side 4 som er svært 

generelle. 

k. På side 13 er det en figur som forteller noe om mange aktører og mye dynamikk. Det som 

ikke framkommer er den lov- og regelanvendelse som skal brukes i forhold til dette og som 

de ulike aktørene må forholde seg til. Eksempel på dette er:  

 anskaffelsesloven/innkjøpsreglement (mht til anskaffelser og hva en 

totalentreprise innebærer), 

 økonomireglement (mht til krav til godkjent budsjett),  

 bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (mht til krav til 

fullstendige søknader og søknadsfrister),   

 plan- og bygningslov (mht krav til skriftlighet og dokumentasjon). 

l. I tillegg mangler «innkjøpsavdelingen» under oversikten over dynamikk på side 13. 

m. Under vurderinger på side 32 kommer revisor med en uttalelse om Sweco sammen med et 

slagord «Keep it simple» og kommunens generell bruk av konsulentfirma. Vi ser ikke 

sammenhengen med denne meningsytringen i forhold til revisor sitt arbeid med en rapport. 

n. Under metode generelt står det at kvalitetssikring normalt skal sendes til kommunens 

kontaktperson. Hvem har fått rapporten for verifisering? Det har vært gjennomført et par 

møter med kommuneledelsen for innspill, men har rapporten også vært utsendt til andre for 

verifisering eller til innspill? 

 

Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at realiseringen av kunstisflaten er den enkeltsaken rådmannen 

og hans nærmeste ledere har brukt mest tid på – særlig i 2016. 

 

 

Ski, 10. mars 2017 

 

Audun Fiskvik 

rådmann 

 

 
  



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Kunstisflaten/møteplassen – Ski kommune 

 

93 

VEDLEGG 7: REVISJONENS KOMMENTAR TIL RÅDMANNENS 

UTTALELSE 

 

Rådmannen har gitt en omfattende uttalelse til revisjonsrapporten. Han gir bl.a. uttrykk for at 

idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ikke kunne sendes i 2014. Follo distriktsrevisjon IKS 

har vurdert dette skjønnsmessig. Vi fastholder denne og øvrige konklusjoner.  

 

Når det gjelder metodebruk, vil Follo distriktsrevisjon IKS bemerke at vi i denne saken har 

intervjuet et stort antall politikere, idrettsrepresentanter og kommunalt ansatte. Vi har dermed 

fått tilgang på et omfattende datagrunnlag og ulike synspunkter i saken.  

 

Vi vil bemerke følgende til rådmannens del V om metodevalg:  

e. Driftsinntekter 2,2 mrd. kr: Tallet er hentet fra "Økonomisk oversikt – drift" i årsregnskap 

2016 for Ski kommune. Driftsinntekter utgjorde 2 245 630 592 kr, mens driftsutgifter 

beløp seg til 2 202 658 169 kr. 

g. Fem fagmedarbeidere m.m.: Alle fem fagmedarbeideres navn er gjengitt i fremdrifts-

oversikten på s. 9 i rapporten. Revisor kontaktet kultursjefen, som henviste til kulturkon-

sulenten i isflatesaken (e-post 13.12.2016). Revisor har ikke intervjuet rådmannen alene, 

men har hatt tre møter med rådmannen og kommunalsjefer (oppstartsmøte 1.12.2016, 

samt 1.2.2017 og 8.2.2017). Rådmannens og kommunalsjefenes innspill under 

forvaltningsrevisjonen er vektlagt i høy grad. 

l. Oversikt over aktører: Rådmannen har rett i at innkjøpsavdelingen burde ha stått i 

aktøroversikten på s. 13 i rapporten. Når det gjelder bruk av rådgivende ingeniørfirma 

("Keep it simple"), var det overkomplekse konkurransegrunnlaget i anbudsrunde 1 og 2 

sannsynligvis en årsak til at det kom inn få anbud.  

n. Rapport til verifisering (kvalitetssikring): Revisor opplyser i metodekapittelet (s. 8) at 

rapportutkast også gikk til ordfører og varaordfører for verifisering sett fra deres ståsted. 



KONTROLLUTVALGET I SKI 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 Sak 16/17 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten - vann og avløp 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00088-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens svar om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering. 

Vedlegg: 
Svar - oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport.pdf, Rådmannens svar - oppfølging 
forvaltningsrevisjonsrapport - vann og avlø....doc 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget behandlet 1.11.16, jf. sak 41/16,  rådmannens tilbakemelding datert 

6.9.16  i denne saken. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget ber rådmannen levere en oppdatert redegjørelse til utvalgets første 

møte i 2017, etter at planene det vises til i rådmannens svar under punkt 1 om 

kildesporing er ferdigstilt. 

Rådmannens redegjørelse av 11.1.17 forelå vedlagt e-post datert 28.2.17. 

Gjennomgang og vurdering av rådmannens oppfølging i forhold til 

anbefalingene: 

1. Øke aktiviteten når det gjelder sporing av lekkasjer:

Rådmannens oppfølging: I redegjørelsen av 17.1.17 går det fram at kompetansen 

innen kildesporing hos Kommunalteknikk er tilfredsstillende. Videreutdanning er 

likevel tatt med i kompetanseplanen.  To personer i VA gis opplæring for å bistå 

miljøkontrollør ved behov. TV-bilen skal setes i systematisk tjeneste for 

sporingsarbeid. VA iverksetter tiltak på de funnene som er gjort.  

2. Avklare ansvar og lovhjemmel for oppfølging av pålegg om utbedring av

private stikkledninger.



 Side 2 av 2 

Rådmannens oppfølging: Prosedyren for kommunens oppfølging er beskrevet i 

rådmannens brev av 6.9.16.  I redegjørelsen av 17.1.17 siterer rådmannen § 10 i 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ski kommune som beskriver saksgangen og 

lovhjemmel for kommunens tiltak på området.  

Sekretariatet mener rådmannen har fulgt opp anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp kan leses her. 

 
Ås, 08.03.2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: 

1.  Rådmannens brev av 6.9.16 vedr. svar – oppfølging 

forvaltningsrevisjonsrapport – vann og avløp. 

2. Rådmannens redegjørelse av 17.1.17, mottatt i e-post av 28.2.17,  vedr. 
oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – vann og avløp. 
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Rådmannens svar 

– Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – 

Vann og avløp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Arkivsak-dok. 15/00229-9 

 
11.1.2017 

 

Audun Fiskvik 
-Rådmann- 

Ski kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audun Fiskvik -   Rådmannens svar - oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - vann og avløp Side 2 av 4 

 

 Ski kontrollutvalgs behandling 01.11.2016:  
 
Roar Thun fremmet følgende endringsforslag:  
Kontrollutvalget ber rådmannen levere en oppdatert redegjørelse til utvalgets første møte i 2017, 

etter at planene det vises til i rådmannens svar under punkt 1 om kildesporing er ferdigstilt.  

Votering: Endringsforslaget fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.  
Ski kontrollutvalgs vedtak 01.11.2016:  
Kontrollutvalget ber rådmannen levere en oppdatert redegjørelse til utvalgets første møte i 2017, 

etter at planene det vises til i rådmannens svar under punkt 1 om kildesporing er ferdigstilt.  

 
Saksutskriften bekreftes  
Ås, 7.november 2016  
Lene H. Lilleheier  
Rådgiver  

 
 
 

1. Øke aktiviteten når det gjelder sporing av lekkasjer 

I tiltaksplan 2016-2020 inngår rehabilitering av traseer hvor det er kjente lekkasjer og hvor rørene er i 

dårlig forfatning.  De områdene som har lekkasjer har avrenning til Blåveisbekken mot Gjersjøen, 

Finstadbekken mot Østensjøvannet og Krokstadelven mot Vansjø.  

Videre arbeid innbefatter blant annet rehabilitering av disse strekkene, bygging av 

fordrøyningsbasseng på nye stasjoner og vurdering av behovet for nødstrømsaggregater ved de nye 

anleggene. 

Kompetansen innen kildesporing hos Kommunalteknikk er vurdert og funnet tilfredsstillende. Vi vil 

allikevel fortsette å heve kompetansen på gjeldende personell ved å delta aktivt i relevante forum og 

kurs. Videreutdanning er således medtatt i virksomhetens kompetanseplan for 2017. 

Kommunalteknikk har gjennomgått Driftshåndboken i kommunens kvalitetssystem (Kvalitetslosen) 

og gjort følgende endringer: 

1. Vi lærer opp 2 personer i VA til å kunne utføre prøvetaking og dermed bistå miljøkontrollør 
ved behov.  

2. TV bilen skal settes inn i systematisk tjeneste for sporingsarbeid. Resultatene derfra vil bli 
registrert. Det vil bli registrert hvor mye som er kjørt i sammenheng med fremmedvann. 

3. Resultatene fra arbeidet med fremmedvann føres tilbake til VA som dokumenterer mottak og 
iverksatte tiltak på de funnene som er gjort. 

 
Endringene er tatt inn i Driftshåndboken kapittel 9.3.2 som gjengitt under. 
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9.3.2 Prøveprogram 

Det tas fosforprøver månedlig av bekker i henhold til liste over prøvepunkter. Prøvetakingen utføres 

av miljøkontrollør. Ski kommune har eget laboratorium og engasjerer limnolog som driver 

overvåkningsprogram for store deler av Follo-området. 

Dersom det oppstår unormalt høye fosforkonsentrasjoner i ett eller flere prøvepunkt igangsettes det 

arbeid for å finne årsaken. Arbeidet utføres av miljøkontrollør og ingeniør i Planavdelingen som 

arbeider spesielt med dette. Det tas nye prøver for å ringe inn eventuell kilde til forurensning. Dette 

kan for eksempel være tett kloakk (privat eller kommunal), feilkobling eller annet. Vann og 

Avløpsavdelingen skal ha to personer i tillegg til miljøkontrollør med kompetanse til å utføre 

prøvetaking. Disse brukes ved spesielle hendelser eller ved perioder med mye arbeid. 

Miljøkontrollør melder behovet til planlegger som skal prøve å imøtekomme behovet etter en 

helhetsvurdering. 

For å gi et bedre vurderingsgrunnlag for hvor det er forurensing kan det utføres rørinspeksjoner med 

kamera fra TV-bilen. Denne jobben kjøres etter innspill fra miljøkontrollør, ingeniør i planavdelingen 

og Vann og Avløp sine egne erfaringer og vurderinger fra ledningsnettet. Rørinspeksjon med kamera 

foretas også i hele områder for å avdekke svakheter og hindre forurensing. 

Når feilen er oppdaget gis det beskjed til produksjonsplanlegger, slik at feilen kan rettes. Ved feil på 

privat anlegg gis det pålegg om utbedring, enten av Planavdelingen eller av rørleggerkontrolløren. 

På bakgrunn av analyseresultatene utarbeider Planavdelingen fosforregnskap for de ulike 

hovednedslagsfeltene. Resultatene benyttes også i arbeidet med saneringsplan / handlingsplan 

avløp. 

Prøvepunkter for fosforprøver finnes på eget kart i GEMINI. 

Prosedyre for prøvetaking etc. finnes i laboratoriets kvalitetssystem og hyppighet og steder beskrives 

i en prøvetakingsplan. 
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2. Avklare ansvar og lovhjemmel for oppfølging av pålegg om utbedring av private 

stikkledninger 

 
I Forskrift om Vann- og Avløpsgebyrer i Ski kommune - §10 - beskrives saksgangen for pålegg om 
utbedring av private stikkledninger. 
 
 

§ 10 Pålegg om utbedring  
Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. 
Forurensningsloven § 7. I henhold til Forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr 
dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer 
pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven § 74.  
Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som 

grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, 

stipuleres årsforbruket. 

Prosedyren er kjent hos kommunalteknikk og anmodninger blir utstedt fortløpende. Forskriften 

ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 

 

 



KONTROLLUTVALGET I SKI 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 17/17 Deltakelsen på FKT-konferansen 7. og 8. juni i Tromsø 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00068-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) avholder årsmøte og fagkonferanse i Tromsø 7. og 
8. juni d.å. Fagkonferansen har offentlig anskaffelser, korrupsjon, kommuneregnskap
og hva kontrollutvalget kan forvente av sekretariatet som hovedtema. Det er satt av
tid til årsmøtet i løpet av konferansen. Kontrollutvalget i Ski er medlem av FKT.

Kontrollutvalget har budsjettert med til sammen kr 26 000 for deltakelse på 
konferanser i 2017.   Tre medlemmer deltok i NKRFs konferanse 1. og 2. februar: 
Lars Chr. Bilet, Torill Rønsen Ekeberg og Bente Njøs Paulshus. Deltakeravgiften på 
denne konferansen var kr 6500 eks. mva. I tillegg kommer reiseutgifter. Vi antar etter 
dette at ca. kr 5 000 er ubenyttet på denne posten. Deltakeravgiften for konferansen i 
Tromsø er kr 6 400 med en overnatting, pluss kr 1350 for ekstra overnatting pga 
flyforbindelsene. Reiseutgiftene kommer i tillegg. Totale kostnader blir etter dette 
komme på inntil kr 10 500.  Dersom utvalget skal bli representert på konferansen, vil 
det være behov for en ekstrabevilgning på kr 6 000 (Fra formannskapets 
disposisjonspost?).   

Vi bemerker for øvrig at de andre kontrollutvalgene i Follo, til tross for at Ski har sju 
medlemmer mot de andre har fem, har et større konferansebudsjett (kr 36 000). 

Ås, 22.02.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
Sekretær 

Vedlegg:  Program for FKT-konferansen 7. og 8. juni 2017 
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Særutskrift 
 
 

Deltakelsen på FKT-konferansen 7. og 8. juni i Tromsø 

Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00068 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ski kontrollutvalg 13/17 07.03.2017 
 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Roar Thun foreslo å utsette saken til neste møte. 
 
Votering: 
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 8. mars 2017 
 
 
 
Jan T. Løkken 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Dag 1 
 

 

Onsdag 7. juni 2017 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
  
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
 
10:15 – 10.45   

 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité 

 

 
10.45 – 11.00 
  

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 

 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Fjord1-saken 
Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune 
 
Helseinnkjøpssaken 
Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune 
 
Åpenhet og etikk 
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge 

 

 
12.00 – 12.20 

 

 

Pause (Kaffe) 

 

12.20 – 13.00 

 

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

– paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen 

Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik 

 

 
13.00 – 14.00 

 

 

Lunsj 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 

 

 
14.00 – 14.30  

 

 

Registrering til årsmøte 2017 

 

 
14.30 – 15.30 
 

 

Årsmøte 2017 

 
17.00 – 19.00 

 

Sosialt program – omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 

 

 
20.00 
 

 

Felles middag på hotellet 
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Dag 2 

 
Torsdag 8. juni 2017 
 

 
 
09.00 – 10.30 
(m/innlagt pause) 
 

 
Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg? 
 
Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI 
 

 
10.30 – 10.45 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
10.45 – 11.00  
 

 
Pause/utsjekking 

 
 
11.00 – 11.30  
 

 
Kommuneregnskap for politikere 
 
Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS 
 

 
11.30 – 12.30 
 

 
Lunsj 

 
12.30 – 13.00 
 

 
Kommuneregnskap for politikere, forts. 

 
13.00 – 13.15  
 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
13.15 – 13.30 
 

 
Pause 

 
 
13.30 – 14.05 

 
Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet? 
 
Rådgiver Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS 
 

 
14.05 – 14.20  
 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
14.20 – 14.30 
 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold 

kontrollutvalgssekretariat  | akfp@fredrikstad.kommune.no  |  Mobil: 414 71 166  | Tlf.: 400 05 206 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet. 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775 

E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 4. april 2017. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

 Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 400 (Ikke medlem kr 6 900)  

 Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 

 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

 Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2017: Kr 1 350 

 

ANNEN INFORMASJON 

 Omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 
 Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende 
bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning, 
deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike 
historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri. 

 
 Mack ligger i gangavstand fra hotellet. 

 

 Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø | Nettside 

Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca. 

15 minutter.  
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

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

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 18/18  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00095-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ski kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering 

Vedlegg: 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 7. mars 2017.
2. Aktivitetsplanen per mars 2017

Muntlig orientering fra deltakerne under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. 
februar 2017.  

Ås, 13.03.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 



   

Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 13.03.2017 

1 

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN PR. FEBRUAR 2017 
 

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

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser:  KU: Kontrollutvalg    KST: Kommunestyret  

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 januar FIKS KU 240113  

2 Retningslinjer for utvalget juni FIKS   

3 Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte  

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

30/5 

 

 

4 Revisjonsberetning - Kommunens årsregnskap og 

årsmelding 2016: 

15. april 2017 FDR   

5 Tertialrapporter:     

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

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

6 Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16- 30.04.17) 

 

Mai 2017 FDR   

 Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17) 

 

Nov 2017 FDR   

 

 

Revisjonsstrategi 2017 Aug 2017 FDR   

 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2016 mars FDR   

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

      

8.  Forvaltningsrevisjon 2016:     



   

Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 13.03.2017 

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Internkontroll 

 

2016 

 

FDR 

 

KU 24.1.17 

 

 

9 Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Gjennomgang Kunstisflate/møteplass-saken 2017 FDR Prosjektplan 13.12.16  

10 Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:     

 Vann og avløp 

Beredskap 

Omorganisering, økonomi og IKT 

Psykisk helsearbeid for barn og unge 

28.4.16 

2.6.16 og 2.12.16 

7.3.17 

12.4.17 

rådmannen 

rådmannen 

rådmannen 

rådmannen 

KU 20.03.17 

KU 48/16 

 

KU 7.3.17  

 

KST 18.1.17 

11 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September  FDR/FIKS   

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

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

Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak 

Fellesmøte med Follo landbrukskontor 

Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24 

 

Våren 2017 

2017 

 

 

 

Rådmannen 

Rådmannen 

ÅS KU/FIKS 

FIKS 

 

 

 

7..2.17 

24.1.17 

 

 

 

7.2.17 

24.1.17 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ski kontrollutvalg 
 
Møtetid: 07.03.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen 
 Møtet ble avsluttet kl 20.25 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. Johnsen (PP), Anne Marit 
Holene (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Laila Horgen (H), Rune Sletner (Ap) 
 
Forfall:  
Lars Christian Bilet (FrP), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra revisjonen: 
Avdelingsleder Didrik Hjort (alle saker unntatt Eventuelt) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Audun Fiskvik (alle saker unntatt Eventuelt) 
Kommunalsjef oppvekst Jane S. Aurlien (sak 8/17 og 9/17)) 
Kommunalsjef velferd Marit J. Rød Kronborg (sak 8/17 og 9/17) 
   
 
Diverse merknader: 
Roar Thun ledet møtet. 
Roar Thun varslet en sak under Eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 10.03.2017 
 
 
 
                Roar Thun/s./                                             Karl M. Johnsen/s./ 
                Neslteder                                                         Medlem 
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Ski KU-8/17 
Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om 
psykisk helsearbeid for barn og unge 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende anbefaling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 21. februar 2017 vedr. 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om psykisk helse arbeid blant barn og 
unge til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Rådmannen orienterte om oppfølgingen av anbefalingene. Torill Rønsen Ekeberg 
foreslo at utvalget ber om en tilbakemelding høsten 2017, jf. anbefaling g).  
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra  Torill Rønsen Ekeberg, enstemmig 
vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
 
Utvalget ber om ny tilbakemelding høsten 2017, jf. Anbefaling g).  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende anbefaling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 21. februar 2017 vedr. 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om psykisk helse arbeid blant barn og 
unge til orientering.  
 
 
 
Ski KU-9/17 
Ski kommunes praksis ved søknad om helse og omsorgstjenester 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Rådmannens redegjørelse i brev av 24. februar 2017 unntas ikke offentlighet. 
2. Kontrollutvalget tar Rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Rådmannen hadde en dialog med utvalget om redegjørelsen. Han presiserte i 
forhold til saksutredningen til utvalget at kommunen i 42 klagesaker ikke hadde fått 
medhold i 4 saker hos fylkesmannen.   
Rådmannen så ikke noe problem med at brevet av 24.2.17 ikke unntas offentlighet.  
  
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 

3. Rådmannens redegjørelse i brev av 24. februar 2017 unntas ikke offentlighet. 
4. Kontrollutvalget tar Rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
 
 
Ski KU-10/17 
Kontrollutvalgets vedtaksoppfølging 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Roar Thun foreslo at utvalget behandler kommunens tertialrapporter før 
kommunestyret får de til behandling. 
 
 
Votering: 
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Kontrollutvalget ønsker å behandle kommunens tertialrapporter før kommunestyret 
får dem til behandling.  
 
 
Ski KU-11/17 
Prosjektplan for eiendomsforvaltningen Ski kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen også ser på kommunens strategiske 
vurderinger av bygninger som skal anskaffes, bygges og selges. 
 
Med denne presiseringen godkjennes prosjektplanen.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Didrik Hjort opplyste at innstillingens forslag er implisitt ivaretatt i prosjektplanen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen også ser på kommunens strategiske 
vurderinger av bygninger som skal anskaffes, bygges og selges. 
 
Med denne presiseringen godkjennes prosjektplanen.  
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Ski KU-12/17 
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene om henholdsvis byutvikling og innkjøp.  
Revisjonen bes legge fram prosjektplaner for de to prosjektene,  
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
I diskusjonen  om temaet byutvikling ble bl.a. følgende tema berørt: hvilke aktører og 
grupper som bør høres, geografisk område i kommunen som skal undersøkes og 
kommunens muligheter til å styre utviklingen. 
Til temaet innkjøp ble det bl.a. pekt på at en bør vurdere å se på på hvilken måte 
kommunen har tatt i bruk de nye anskaffelsesreglene og om disse har ført til lettelser 
i kommunens arbeid.  
Revisjonen ble bedt om å ta med seg de merknadene som framkom i arbeidet med 
prosjektplanene.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene om henholdsvis byutvikling og innkjøp.  
Revisjonen bes legge fram prosjektplaner for de to prosjektene,  
 
 
Ski KU-13/17 
Deltakelsen på FKT-konferansen 7. og 8. juni i Tromsø 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Roar Thun foreslo å utsette saken til neste møte. 
 
Votering: 
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
 
 
Ski KU-14/17 
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Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene ble tatt til orientering.  
 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 07.03.2017: 
Anne Marit Holene orienterte fra møtet med Follo landbrukskontor den 7. februar d.å.  
Roar Thun foreslo at Lars Chr. Bilet, Anne Marit Holene og sekretariatet lager en sak 
til kontrollutvalgsmøtet den 2. mai om behovet for en forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor.    
 
Votering: 
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Lars Chr. Bilet, Anne Marit Holene og sekretariatet lager en sak til 
kontrollutvalgsmøtet den 2. mai om behovet for en forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor.    
 
 
Eventuelt 
 
Kopi av brev vedr. ny videregående skole i Ski og kommunestyrets 
beslutningsgrunnlag  av 1. mars 2017 fra Arne Norum til kontrollutvalget ble omdelt i 
møtet.  Roar Thun viste til at utvalget ikke er noe klageorgan og at utvalget bør være 
varsomme med å ta opp saker som er til politisk behandling i kommunen. Han foreslo 
derfor at utvalgt avviser å ta brevet opp til behandling. 
 
Votering: 
Roar Thuns forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 07.03.2017: 
Arne Norums brev av 1. mars 2017 tas ikke opp til behandling i kontrollutvalget.  
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