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KONTROLLUTVALGET I SKI
Sak 1/17 Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00005-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar dialogen med brannsjefen i Follo brannvesen IKS om avtalen
med Sikring 24 til orientering.
SAKSUTREDNING:
Follo brannvesen IKS v/brannsjef Dag Christian Holte er invitert til kontrollutvalgets
møte for å orientere om avtalen Follo brannvesen har med Sikring 24. Brannsjefen
bekreftet i e-post den 29.11.2016 at han stiller i møtet for å redegjøre og svare på
spørsmål fra kontrollutvalget i Ski.
Styret i Follo brannvesen behandlet saken «Sikring 24» den 6.6.2016.
Dokumentene og protokollen gir utfyllende informasjon om avtalen og ligger vedlagt
saken.
Follo brannvesen er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene
Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Oppegård. Kontrollutvalget skal påse at det
gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskapene.
Kontrollutvalget kan i tillegg se nærmere på forhold i virksomheten dersom de
mener det er grunnlag for en større undersøkelse (forvaltningsrevisjon). I slike
tilfeller er det en fordel om kontrollutvalgene i eierkommunene samarbeider om en
felles
kontroll/revisjon.
Ås, 17. januar 2017
Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær
Vedlegg:

1) Follo brannvesen IKS styresak 12/16 – Sikring 24
2) Follo brannvesen IKS styreprotokoll sak 12/16 – Sikring
24
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Follo Brannvesen IKS - sak 12/16 - Sikring 24
Saksbehandler:
Dag Christian Holte
Behandlingsrekkefølge
Styret Follo brannvesen

Saksnr.: 15/01409-3
Møtedato
06.06.2016

Click here to enter text.

Innstilling:
1. Alternativ 2 gjennomføres som en prøveordning i 2017. Styret ber om en
evalueringsrapport høsten 2017.
2. Forhandlingsutvalget gjennomfører forhandlinger knyttet til bestemmelser om
heltidsmannskaper passiv og aktiv arbeidstid for perioden 1.7.2015 til
31.12.2016.

Vedlegg:

- Utredning av vektertjenester ved FBV
- ROS analyse (Ettersendes)

SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Styret i Follo brannvesen har bedt om at Sikring 24 avtalen settes på sakslisten. En
av representantskapets medlemmer har også stilt spørsmålstegn om brann- og
ulykkesberedskapen svekkes.
Frogn kommunestyre har i møte 7.12.2015 sak 96/15 vedtatt «Det gjennomføres en
ROS-analyse mellom brannvesenet og S24».
Grunnlag for samarbeid med S24
Interkommunale selskaper i Follo har hvert år fått et forventningsbrev fra eierne hvor
det skal vurderes innsparing eller inntektsøkning som reduserer overføringene fra
kommunene. Det har vært fremmet innsparinger samtidig som det er sett på
inntektsmuligheter som er naturlig å utføre. S24 avtalen med flere er inngått med
bakgrunn i å øke inntektene.
Av brann- og eksplosjonsvernlovens §11 kan kommunen legge andre oppgaver til
brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av primær
oppgaver etter §11 a-h. Selskapsavtalen for selskapet spesifiserer en del
tilleggsoppgaver herunder å kunne selge konsulenttjenester og andre tjenester,
forestå opplæring og kurs på kommersiell basis samt påta seg andre
inntektsbringende oppgaver som naturlig hører til selskapets fagområde. Omfanget
av slike tjenester og tilleggsoppgaver skal begrenses til hva styret finner forsvarlig
innenfor den kapasitet selskapet antas å ha, og under hensyntagen til forsvarlig
ivaretakelse av selskapets primæroppgaver.

Boligalarmer med rask respons fra brannvesenet er å anses som et forebyggende
tiltak. Brannskadestatistikken viser at de fleste omkommer i boliger. Tidlig deteksjon
av en brann og rask respons fra brannvesenet bidrar til å korte ned varslingstiden,
som igjen bidrar større mulighet for livreddende innsats og begrensning av omfanget
på brannen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i et brev datert 30.05.2006 gitt
anbefaling om utrykning til boligalarmer. Følgende utdrag kan gjengis:
«En melding fra vaktselskap til nødalameringssentral om utløst brannalarm i privat
bolig er i seg selv ikke en verifikasjon på at det har oppstått en brann. Dersom
vaktselskap og alarmkunder vil være sikret en tjeneste som medfører utrykning fra et
brannvesen ved automatisk utløst brannalarm i bolig, må dette avklares gjennom en
privatrettslig avtale i det en slik tjeneste ikke anses å være lovpålagt oppgave slik det
følger av brann- og eksplosjonslovens § 11 e) om at brannvesenet skal være en
innsatsstyrke ved brann.
Boligalarm med direkte varsling til vaktselskap, og evt. med utrykning fra enten
vektertjeneste eller brannvesen, vil være en tjeneste man kan betale for som sikrer at
noen ser etter verdier når eier/bruker ikke er tilstede i boligen.
Nødalarmeringssentralens utalarmering av brannvesenet gjøres i henhold til de
avtaler som gjelder for aktuelle bygning. Brannvesenet vil således ha interesse av å
regulere i avtale de forhold som må avklares med vaktselskaper som tilbyr
boligalarmanlegg med tilknytting til vaktselskap. Utrykning til utløst boligalarm må
derfor reguleres i privatrettslig avtale der alle berørte parter er kjent med omfanget av
avtalen. En slik avtale mellom, vaktselskap og den enkelte brannvesen bør, i
forståelse og avklart med nødalameringssentral, avklare tjenestens omfang og
dekning av brannvesenets kostnader.»
Avtalen med S24
Inngått avtale med S24 er basert på et trepartssamarbeid, hvor vaktselskapet står for
markedsføring, salg, kundeoppfølging, investering og montering samt vedlikehold av
alarmutstyr. Alarmene knyttes opp til en alarmsentral med operatører fra
vekterselskap som den andre part og Follobrannvesen som den som foretar
utrykninger som tredjepart.
Utrykningsavtalen som Follo brannvesen utfører er tredelt. Brannalarm, innbrudd og
tekniske alarmer. Utrykning på utløst brannalarm samt tekniske alarmer utføres også
for andre vaktselskap. Innbruddsalarmer håndteres pr dagsdato kun med S24.
Follo brannvesen er ansvarlig for beredskap og den utrykningsmessige håndteringen
av innkomne alarmer, og at denne tjenesten drives etter lov om vektertjenester. Follo
brannvesen er registrert og godkjent som et vekterselskap hos politiet. Politiet har
også ført tilsyn med Follo brannvesen med ingen avvik eller merknader.
Follo brannvesen har også forbeholdt seg retten til å prioritere utrykninger ved
samtidige meldinger. Avtalen er også begrenset til adresserte eiendommer i
kommunene med kjørbar vei for brannvesenets kjøretøy frem til objektet. Utrykning til
brannalarmer i boliger håndteres som en brannmelding med nærmeste mannskapsbil
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og 4 brannmannskap med blålys. Utrykning til Innbruddsalarmer skjer fra nærmeste
brannstasjon normalt med 2 brannmannskap (krav er 1 mannskap) og liten
tjenestebil. Innbruddsalarm, er ikke definert som et hasteoppdrag.
Alternativer:
1) Drift som i dag; krever minimalt med forandringer
2) Annen driftsform;
-etablere hjemmevakts beredskap under salg & markedsavdeling som
håndterer innbruddsalarmer 15:30-08:00.
3) Oppsigelses av avtalen; det må etableres en planlagt avvikling
Økonomiske konsekvenser:
Ansatte
De ansatte har tidligere ikke vært prinsipielt i mot avtalen. Men det er en forventning
om at inntektene kommer de ansatte til gode. Det er fremsatt et krav om årlig
kompensasjon for utført arbeid og arbeidsbelastning i fbm håndtering av alarmer fra
S24. Tillitsvalgte mener det er fornuftig å legge seg på en prosentvis sats og ikke en
fast sum. Forslaget fra tillitsvalgte er 15% av FBV netto inntekter fra S24 (tidligere
praksis i SFB).
Det er ingen krav i avtaleverket om at tilleggstjenester skal godtgjøres for
deltidsmannskaper. Alarmutrykning for deltidsmannskaper kompenseres etter
medgått overtid (50/100/133 %). Heltidsmannskaper reguleres av særavtale for
branntjenesten SFS 2404. Arbeidstid for kasernerte mannskap består av en aktiv og
passiv arbeid. Aktivt arbeid, inkludert planlagte og utforutsatte aktiviteter, skal ikke
overstige 21 timer i snitt pr uke (gjennomsnittlig arbeidstid i hht arbeidsplan er 42
timer pr uke). Med henvisning til arbeidsbelastning (omfanget av aktivt arbeid) kan
partene lokalt avtale en annen fordeling av passiv og aktiv arbeidstid, dog ikke utover
42 timer per uke i snitt. Alternativt kan de lokale parter avtale en økonomisk
godtgjøring.
Avhengig av hvilke alternativ som velges bør det forhandles med heltidskasernerte
mannskaper.
Inntekstgevinst
Etter etableringen av salg- og markedsavdelingen ble det lettere å få en god oversikt
over kostnader, utgifter og inntekter. Vi har nå finregnet på hver eneste utrykning i
2015 og kunnet beregne, antall personer, kjøretøy, når på døgnet, heltid og deltid
osv.
Vi har kommet frem til et snitt pris på brannutrykningene på to ganger rettsgebyret,
som er på kr. 2050.- pr brannutrykning. Dette tilsvarer hva vi også får av andre
vekterselskaper. Når vi ser på gjennomsnittet for innbruddsutrykningene har disse et
snitt på de direkte lønnsutgiftene på kr 1 022,31
Ser vi året 2015 under ett hadde vi totalt kr. 600 000.- i direkte utgifter til
vekteroppdrag og brannutrykninger. Det gjenstår da kr. 1 300 000.- som skal dekke
3

inn de variable utgiftene.
I 2015 var hoveddyngden av disse opplæring og administrasjon og vi satt igjen etter
at direkte- og inndirekte kostnadene var fratrukket, med en nettofortjeneste på kr. 850
000.-. Det er ingen signaler som tilsier at disse beløpene vil bli mindre med årene
som kommer. S24 har som mål å doble kundemassen og som medfører at vi får økte
inntekter i årene fremover.
Vi kan konkludere med at vektertjenesten tilfører FBV midler som kommer godt med
til den daglige drift av tjenesten. Den er med på å gi oss en økt kompetanse og bedre
beredskap.
Alternativ 1 vil følge estimater som skissert over. Inntektene vil være fra kr 850 000
og oppover, litt avhengig av forhandlingsresultat med de ansatte.
Alternativ 2 vil medføre en hjemmevaktsordning med 4 personer. Utgiftene til
vaktordningen vil utgjøre kr 5-600 000. Totalt vil en del av denne ekstrautgiften
dekkes ved at 1 person kjører ut på hendelser fremfor dagens ordning med 2
mannskaper og at bonus e.l. utgår til de ansatte. Antatt merkostnad vil være rundt kr
300 000. Inntektsgrunnlaget vil være noe lavere enn i alternativ 1, men kan på sikt gi
større inntekter da vaktordningen kan benyttes til et utvidet tilbud på vektertjenester.
Opplæring av ansatte vil også bli noe mindre da vi ikke trenger så mange med
vekterutdanning.
Alternativ 3 vil medføre at inntektsbortfallet på minst kr 800 000. Inntektsbortfallet
må mest sannsynligvis finansieres ved kutt i driftskostnader i operativ/forebyggende
avdeling. Alternativet er at eierne tilfører selskapet ekstramidler. Signalene er heller i
motsatt ende med kutt. I tillegg må administrasjonskostnader som dekkes av Salg &
Markedsavdelingen dekkes inn.
Vurdering:
Det vises til rapport om utredningen av vektertjenesten.
Medbestemmelse:
Saken skal drøftes med tillitsvalgt i fagforbundet. Eventuelle kommentarer fra
fagforbundet legges frem i styremøte.
Konklusjon:
Salg og markedsavdeling er organisert slik at tjenesten er i henhold til EØS-avtalen
om offentlig støtte. Håndtering av brann- og innbruddsalarmer med S24 er regulert
gjennom privatrettslige avtale.
Vår konklusjon vil være å omorganisere driften av vektertjenesten, slik at utrykninger
til innbruddsalarmer betjenes uavhengig av den operativ avdeling slik at det skapes
et mye klarere skille mellom de lovpålagte oppgavene (utrykning til brann), og de ikke
lovpålagte oppgavene (utrykning til innbrudd og tekniske alarmer).
Ved å gjennomføre denne omorganisering vil vi beholde våre inntekter, og med stor
sannsynlighet også kunne utvide/øke disse ytterligere – til brannvesenets felles
interesse. Dette vil også kunne styrke salg og markedsavdelingens andre områder,
som innenfor kurs og opplæring.
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Vi har regulert dagens tjeneste i definerte områder. En utfordring er at andre
vaktselskaper kan etablere kundeforhold utenfor disse områdene som igjen gir
oppdraget med å rykke ut brannalarmen til oss som offentligetat. Det er fullt mulig å
legge brannalarmutrykningen til boliger til vaktordningen i Salg & markedsavdelingen
med en fremskutt enhet (lett slokkeutstyr). Dette vil i så fall avlaste
brannberedskapen for regionen for alle brannalarmer.
Øvrige dokumenter på saken:

Kartlegging av de erfaringer vi har gjort oss til nå og
hvordan vi skal organisere tjenesten i framtiden.
Dag Christian Holte

SAMMENDRAG
Vi har vurderer tre konkrete senarioer for videre drift av denne tjenesten,
basert på våre erfaringer, økonomisk situasjon og HMS.
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1 Vektertjeneste
Follo brannvesen IKS (FBV) har etablert og drifter en vektertjeneste som er underlagt
avdelingen for Salg og marked, hvor vi også finner kurstjenester og andre brann og
beredskaps relaterte leveranser til det private marked1. Kommersielle tjenester levert
av offentlige selskaper reguleres av EØS avtalen (artikkel 612) og overvåkes av ESA.
Dette medfører at SFT’s salg og markedsavdeling er blitt etablert iht. disse
direktivene.3 Denne etableringen har vi fått sjekket av Juridisk direktør i KS Bedrift4
som gir oss positive tilbakemeldinger på det bakgrunnsarbeidet vi har gjort..
Da det er satt noen spørsmålstegn vedrørende etableringen og driften av denne
vektertjenesten, ser vi behovet for en enda grundigere gjennomgang. Dette for å se
om tjenesten er etablert optimalt i forhold til økonomi, beredskap og risiko (HMS).
Eventuelt om vektertjenesten bør omstruktureres i en annen driftsform eller i ytterste
konsekvens avvikles.
For å få en god oversikt og kartlegging, vil vi se litt på hvordan denne tjenesten har
vært fram til nå, og hvilke erfaringer vi har gjort oss og hvordan dette fungerer i dag –
tilslutt hva de framtidige prognoser signaliserer for oss. For å systematisere dette, vil
vi i dette dokument samle all relevant info. Enten i tekst og grafikk eller som vedlegg
til dokumentet. Alle vedlegg blir fortløpende merket i underteksten i dokumentet.
Som en konsekvens er det også besluttet å gjennomføre en ROS analyse av
tjenesten, hvor de naturlige konsekvensklasser vil være innenfor økonomi, beredskap
og HMS. Det er satt ned en ROS analysegruppe som gjennomfører denne analysen
parallellt med denne utredningen.
Ettersom denne ROS-analysen ikke blir ferdig før denne utredningen vil den ikke
inngå som et vedlegg til utredningen.

1.1 Drøfting, utredning og konklusjon
På bakgrunn av framskaffet empiriske materiale5, vil vi gjøre noen drøftinger hvor
dette materialet vurderes og settes opp mot hverandre innbyrdes. Dette for å finne ut
hva som sannsynligvis er den aller mest korrekte og den mest optimale løsningen for
denne tjenesten. Her vil det bli vurdert utfordringer i forhold til de tre allerede nevnte
mulighetene:
1) Drift som i dag; krever minimalt med forandringer
2) Annen driftsform; utleder noen nye spørsmål om typer av aktuelle driftsformer
3) Nedlegging av driften; det må etableres en planlagt avvikling
Her vil vi av rent praktiske årsaker, presentere konklusjonen før den gjennomførte
drøftingen og de empiriske materialene. De som da eventuelt ønsker å sette seg
enda grundigere inn i denne utredningen, kan da enkelt gjøre dette ved fortsatt å
lese videre i dokumentet.

1

Dette kan være brannvaktoppdrag, konsulenttjenester og salg av sikkerhetsprodukter
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotteregelverk/id430118/
3
Se vedlegg 1 ”salg og markedsetablering ved Follo Brannvesen IKS”
4
Se vedlegg 2 ”e-post fra Tone Molvær Berseth - Juridisk direktør, advokat KS Bedrift 19. Mai 2016”
5
Empiri innebærer at konklusjon er basert på sannsynlig erfaring. Empiri bygger på vitenskapelige undersøkelser av
virkeligheten, iakttakelser og eksperiment og derav de erfaringer som er gjort, framfor på i forvegen oppstilte teorier eller
filosofiske resonnement. Empiriske data er data som er produsert ved et eksperiment eller ved observasjon (Wikipedia).
2

7

1.2 Konklusjon
Vi har gjennom en god del bakgrunnsmaterialer / empiri kunnet være i stand til å
drøftet oss fram til noen konkrete holdepunkter som gjør det enklere for oss å
konkludere på en god vurdering av hvordan vi skal drifte vekteropplæringsavtalen
videre.
Her har vi drøftet med de tre alternativene som rammefaktorer og kommet fram til at
en fortsatt drift av vektertjenesten er gunstig for brannvesenet. Det er utfordringer i
den tekniske utviklingen innenfor denne tjenesten som vi ikke er helt klar over
konsekvensene i dag. Dette kan være kamera overvåkning og andre
elementer/objekter som kan knyttes til disse alarmtjenestene, som kan føre til at
tjenesten blir en helt annen om noen år. I prognoser fra S24 har de beregnet en
mulig vekst på 100 % i løpet av en 5 års periode, som kan føre til en dobling av våre
inntektene. Vi kan på dette grunnlag konkludere med at fortsatt drift av denne
tjenesten vil tilføre brannvesenet ytterligere midler som vil kommer brannvesenet til
gode.
Vi har allerede organisert en Salg og markedsavdeling slik at denne tjenesten er i
henhold til EØS-avtalen om offentlig støtte og er regulert gjennom privatrettslige
avtaler som er ryddige for alle parter. Vi registrerer at det kan oppstå utfordringer når
det blir tegnet kontrakter i nye områder, da i forhold til områdekartet og en tøffere
konkurranse i markedet da det er flere aktører i de nye områdene, SKI og Oppegård
spesielt. Vi har da en utfordring i å kunne betjene abonnenter også utenfor
områdekartene. Skal vi få til dette vil en omorganisering av tjenesten være den mest
effektive måten å møte disse utfordringene på. En slik omorganisering vil bestå i å
legge utrykninger på vekterdelen inn under Salg og markedsavdelingen slik at også
abonnement i vanskelige områder kan betjenes. Vi kan da møte framtidige
utfordringer i forhold til den tekniske utviklingen av disse alarmene og tjenestene
rundt disse mye bedre.
Vår konklusjon vil være å omorganisere driften av vektertjenesten, slik at utrykninger
til innbruddsalarmer betjenes uavhengig av den operativ avdeling slik at det skapes
et mye klarere skille mellom de lovpålagte oppgavene (utrykning til brann), og de ikke
lovpålagte oppgavene (utrykning til innbrudd og tekniske alarmer).
Ved å gjennomføre denne omorganisering vil vi beholde våre inntekter, og med stor
sannsynlighet også kunne utvide/øke disse ytterligere – til brannvesenets felles
interesse. Dette vil også kunne styrke salg og markedsavdelingens andre områder,
som innenfor kurs og opplæring.

1.3 Forslag om omorganisering av tjenesten
Det bør utarbeides et konkret forslag til hvordan dette bør gjøres, både organisatorisk
og økonomisk. Dette vil sikre at tjenesten i forhold til innbruddsalarmer får utvikle seg
innenfor rammer vi selv kan være med på å sette, og sannsynligvis bør vi ta denne
omorganiseringen etappevis.
Når det gjelder utrykning til brannalarmer meldt fra vekterselskaper, vil disse som
tidligere bli betjent av operativ avdeling. Dette på lik linje med brannalarmmeldinger
fra vekterselskaper som vi ikke har avtale med.
1) Vi etablerer utrykningstjenesten til innbruddsalarmer under Salg og marked, fra kl.
8

16:00 til neste morgen kl. 08:00 som en hjemmevaktordning med eget
vekterkjøretøy. Våre vektermannskaper rykker da ut på innbruddsalarmer i hele
distriktet, men kan i perioder be om assistanse fra operativ avdeling (nærmeste
brannstasjon).
Her må vi benytte vekteroverenskomsten fra NHO Service som underlag for å
etablere denne tjenesten riktig.
2) Etter en tid, utvides denne tjenesten til også å gjelde hele døgnet, avdelingen skal
nå kunne betjene denne delen selvstendig - men fortsatt med noe assistanse fra
operativ avdeling.
Vi kan se for oss at denne avdelingen vil kunne være en ressurs som brannvesenet
kan ha tilgjengelig også i andre situasjoner, slik at assistansen i fremtiden kan gå
begge veier. f.eks. kan dette kjøretøyet være en lettere variant av en «fremskutt
enhet6», med noe slukkeutstyr o.l.
Det bør være mulig å kunne etablere en slik tjeneste innenfor de økonomiske
rammer som denne tjenesten gir oss i dag. Vi antar at et årlig kostnadsbudsjett i
størrelsesorden ca. kr 1 000 000.- vil kunne dekke opp en slik tjeneste uten at det går
ut over dagens inntjening og samtidig sikrer oss en framtidig inntjening.

2 Drøftinger
På bakgrunn av det det materialet (empirien) vi har kunnet framskaffet og som vi
mener innehar en relevans til vår problemstilling, har vi valgt å gjennomføre
drøftingen. Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i følgende konkret sentrale påstander
i de påfølgende kapitler:

2.1 Brannvesenet kan drive med vektertjeneste?
Dette er en av de grunnleggende og sentral problemstilling, men samtidig en
problemstilling hvor vi har ganske mye bakgrunnsmateriale til å gjøre en god drøfting
og konklusjon på. Allerede i arbeidet med etableringen av salg og
markedsavdelingen7 ble dette spørsmålet belyst i forhold til EØS avtalen om offentlig
støtte8 og kravet om at brannvesenet ikke skal drive med kryssubsidiering9
Vi ser også i dokumentet ”salg og markedsetablering” at Asker og Bærum
brannvesen ble innklaget til ESA10 av Servicenæringens landsforening allerede i
2007, og at klagen ikke ble tatt til følge. Leser vi DSB sin tolkning av boligalarmer
med brann og innbrudd, framkommer heller ikke der andre forhold enn at slike avtaler
må ordnes gjennom privatrettslige avtaler. Vi er da tilbake til forholdene rundt EØS
avtalen i forhold til ulovlig offentlig støtte (artikkel 61).
Det er ett av to forhold som må innfris for at dette skal være ”helt etter boken” – Det
må være et regnskapsmessig skille, og/eller skilles ut som en egen juridisk enhet, et
6

Eksempel på fremskutt enhet http://www.simarud.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=568:simarud-firemobilfremtidens-fremskutte-enhet-mtp-innovasjon&Itemid=630
7
Se ”Vedlegg 1”
8
Statsstøtteforbudet – Artikkel 61 (1)
9
Veiledningen til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 2-6 sier at kryssubsidiering ikke skal
forekomme ved salg av andre tjenester.
10
http://www.p4.no/nyheter/brannvesnet-stevnet-for-esa/artikkel/233279/
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datterselskap. Her kan vi referere til svar fra KS advokat og juridisk direktør Tone
Molvær Berset. Etablering som er beskrevet i vedlegg 1 er ikke i strid med gjeldende
regelverk om offentlig støtte.
Vi kan av DSB sin tolkning av vektertjenesten, leser vi at så lenge dette blir gjort riktig
ved å benytte privatrettslige avtaler som er kjent for alle, kan vekterselskap eller
brannvesen ta betalt for slike tjenester.
Vi konkludere med at brannvesenet kan drive med vektertjenester.

2.2 Vektertjenesten kan driftes i konkurranse med det privat markedet.
Dette er hva EØS avtalen egentlig omhandler, samtidig er det noen forskjeller på
budsjett- og regnskapsføringen mellom offentlige/kommunale foretak og private
selskaper. Mye av dette gjelder også KOSTA rapporteringen som kommunene
benytter11. I den utredningen som ble gjennomført etter sammenslåingen, viste
denne at hvis vi følger noen enkle retningslinjer er det ikke noe problemer med at en
offentlig etat kan konkurrere i det private markedet.
Vi kan også lese i DSB og Brannstudien at kommunale og interkommunale brann- og
redningsvesen har adgang til og kunne skaffe seg inntekter i det private markedet.
Samtidig sier DSB sin tolkning av tjenesten at slike tjenester skal avklareres gjennom
privatrettslige avtaler, som er ryddige for alle parter. Det er også gjort ved at det er
etablert kontrakter mellom selskapene og at det er åpent for alle vekterselskaper og
gå inn i en tilsvarende kontrakt.
Vi konkluderer med at det er uproblematisk at FBV opererer i det private markedet,
både som underleverandør til vektertjenesten og salg av andre tjenester som kurs
etc. Vi har etablert dette helt etter gjeldende lovverk og krav.

2.3 Vektertjenesten utfordrer ikke brannvesenet generelle beredskap.
Her er litt av stridens kjerne, når mannskaper fra en heltidsbemannet stasjon rykker
ut, kan det være situasjoner hvor beredskapen i kortvarige perioder blir utfordret, i
forhold til om det skulle oppstår en hendelse i helt motsatt del av distriktet akkurat da.
Dette på lik linje som når vi henter katter i trær, fyller vannsisterner med tankbil eller
andre lignende oppdrag. Samtidig vil i flesteparten av tilfellene det motsatte skje, når
det rykkes ut fra en deltidsbemannet stasjon – da vil normalt beredskapen bli styrket i
forhold til at det nå er brannpersonell i beredskap i området. Dette er også regulert i
kontraktsforholdet mellom FBV og S24, ved at det er beskrevet at abonnentene skal
være i sentrale områder med bilvei helt fram. Det er også etablert kart som definerer
de ”sentrale områder12” dvs, i hovedsak ca. Maks 10 km fra stasjonen. Vi har
registrert at det er abonnenter som er utenfor disse områdene, uvisst av hvilken
grunn – men, her har vi etablert et avvikssystem slik at disse fortløpende skal bli gjort
om til ”Ringeabonnenter13” Hittil i år (april 2016) har vi registrert 10 ”Rykk” som er
over 10 km fra stasjonen hvorav det lengste var på 16 km. Detter er ca 10 minutts
kjøring fra stasjonen i henhold til aktuelle fartsgrensene på stedet. Hovedtyngden av
disse plassene er på Fagerstrand og noen få i ytterkanten i Drøbak. Den aller største
andelen av ”rykkene” er pr i dag på Nesodden, men vi ser at det nå i en litt økende
grad blir noen flere, i områder med heltidsbemanning. Samtidig ser vi at det er en
11

Se ”Vedlegg 1”
Se kapittel ”Områdekart”.
13
Ringeabboneter får montert kamera, og SBF blir ikke sendt ut.
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liten økning i abonnenter utenfor de definerte områdene. Det etableres en ROSanalyse slik at vi kan følge opp denne utviklingen med ytterligere korrigerende tiltak.
Vi kan konkludere med at vi har god kontroll på beredskapen, og at vi fortløpende
etablerer korrigerende tiltak når det avdekkes hendelser hvor beredskapen blir
utfordret, ref. 10 min grensen / 10 km – eller ved andre arbeidsoppgaver. Dette er
blant annet en av årsakene til at det stilles vekterkjøretøy til disposisjon som har
påmontert blålys og sirener, mannskapene har da muligheten til å kjøre utrykning til
nytt aksjonssted.

2.4 Vektertjenesten vil påføre mannskapene en økt risiko i tjenesten.
I avtalen er dette regulert ved at mannskapene kun skal rykke ut og observere. Ved
tegn til innbrudd skal de ta kontakt med politiet14 og avvente til politiet ankommer. Det
er også gjennomført vekteropplæring av mannskapene i henhold til
vekteropplæringen trinn 1 og trinn 2, vi jobber nå med og få gjennomført trinn 3 som
også skal kunne være en årlig repetisjon av denne kunnskapen. Samtidig har
mannskapene gjennomført en opplæring innen retningslinjenr og aksjoner i henhold
til PLIVO15 Sett i relasjon til dette, er mannskapenes økte risiko i tjeneste under
vekteroppdrag, innenfor våre retningslinjer.
Vi konkluderer med at vektertjenesten vil kunne påføre mannskapene noe økt risiko i
tjenesten, men vi har vurdert denne økningen til å være godt innenfor våre HMS
rammer.

2.5 Tjenesten er økonomisk fordelaktig for brannvesenet
Dette er et annet sentralt emne som vi bør utredes nærmere. Etter etableringen av
Salg- og markedsavdelingen ble det lettere å få en god oversikt over kostnader,
utgifter og inntekter. Vi har nå finregnet på hver eneste utrykning i 2015 og kunnet
beregne, antall personer, kjøretøy, når på døgnet, heltid og deltid osv.
Vi har her kommer fram til at vi kan benytte et snitt på brannutrykningene på to
ganger rettsgebyret, som er på kr. 2050.- pr brannutrykning
Når vi ser på gjennomsnittet for innbruddsutrykningene har disse et snitt på de
direkte lønnsutgiftene på kr 1 022,31
Ser vi året 2015 under ett hadde vi totalt kr. 600 000.- i direkte utgifter til
vekteroppdrag og brannutrykninger. Det gjenstår da kr. 1 300 000.- som skal dekke
inn de variable utgiftene.
I 2015 var hoveddyngden av disse opplæring og administrasjon og vi satt igjen etter
at direkte- og inndirekte kostnadene var fratrukket, med en nettofortjeneste på kr. 850
000.- Det er ingen signaler som tilsier at disse beløpene vil bli mindre med årene
som kommer, de vil mest sannsynlig kunne øke.
Vi kan konkludere med at vektertjenesten tilfører FBV midler som kommer godt med
til den daglige drift av tjenesten. Den er med på å gi oss en økt kompetanse og bedre
beredskap.

14
15

Se kapittel ”Dagens tjeneste”, her der prosedyren beskrevet.
Pågående livstruende vold, nasjonale retningslinjer etter ”skyting pågår paragrafen”
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2.6 Denne tjenesten er ugunstig for oss i markedet
Vi kan av DSB sin tolkning av tjenesten og brannstudiet, lese at dette er en tjeneste
som omfatter mange brannvesen og som gir brannvesenet økte midler, som igjen
fører til at man kan ha flere ressurser.
De registrerer også, at dette er tjenester som er i en teknologisk utvikling med et
stadig mer omfangsrikt tilbud av alarmprodukter. Vi betjener mange kunder gjennom
samarbeidet med S24 og samtidig vil S24 forsøke å ekspandere i nye områder etter
sammenslåingen (Ski, Oppegård og Enebakk). Her ser vi at det er utfordringer i
områdene som er i grenseland eller utenfor grensene i områdekarter. Ref., vi har 10
utrykninger i 2015 som er utenfor disse områdene (lengre enn 10 minutter unna).
Samtidig har flere og flere v disse abonnentene fått omgjort sitt abonnement til et
”ringe-abonnement” med kamera, hvor vi ikke rykker ut (alarmsentralen, sjekker
kamera og ringer politiet). Utviklingen kan gå i den retning at det blir flere og flere
monterte anlegg, hvor kunden selv kan avgjøre hvilken aksjon som skal gjøres basert
på bilder og film fra montert kamera. Dette kan muligens påvirke tjenesten i vår
disfavør ved at det er boligeier som tar kontakt.
For å fristille oss i forhold til disse kravene kan det være fordelaktig for oss, at vi
legger vekterutrykningen under Salg og markedsavdelingen som en egen tjeneste –
på en eller annen måte.
Vi kan konkludere med at tjenesten er ikke ugunstig for oss. Den gir oss ekstra midler
som er med på og øke vår kompetanse både på materiell og kunnskaper
(opplæring). Den er spesielt positiv på deltidsstasjoner da beredskapen øker når
mannskaper er på vekteroppdrag. Så kan det være at det oppstår situasjoner på
heltidsstasjoner hvor vi må ta noen forhåndsregler hvis oppdraget er utenfor
kontraktsforholdene. Tjenesten kan med fordel sikkert utvikles ytterligere, men det er
en liten usikkerhet vedrørende hvor den teknologiske utviklingen vil føre oss, ref.
kameraovervåking av boligene.

3 Bakgrunnsmateriale (empiri).
Gjennom den innledende sammenslåingen mellom Søndre og Nordre Follo
brannvesen ble det gjort endel bakgrunnnsøk i forhold til hvordan man burde etablere
og drifte vekterdelen og salg av andre tjenester. Her fant vi ut endel av hva som
allerede har blitt utredet i forhold til disse tjenestene. Vi har erfart at veldig mye går
på at endel brannvesen med ”egne” 110 sentral har etablert utrykningstjenesten som
er basert på både trygghetsalarmer, tekniske alarmer, heisalarmer og innbrudd samt
noen andre varianter. Her er det leveranse som inneholder både salg, installasjon,
drift og aksjon på hendelser. Hvor det som vi skal konkludere på i denne utredningen
baserer seg på en tjeneste hvor vi som underleverandør til de som installerer og
drifter tjenesten, skal aksjonere iht, utarbeidede instrukser.
Dette er et viktig skille som vi må ha i bakhodet når vi skal vurdere de gjennomførte
drøftingene. Drøftinger som ligger til grunn for den endelige konklusjon i denne
utredningen.
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3.1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin tolkning
av tjenesten
DSB har i skriv datert 30.5.2006 gjengitt sin tolkning av boligalarmanlegg med brann,
innbrudd og vann med tilknytning til det lokale brannvesen.16 I dag er det ingen nyere
tolkning gjort av DSB, som fraviker fra tolkningen gjort i 2006.
I en klage fra Sektor alarm AS vedrørende samarbeidet mellom S24 og SFB, til DSB
datert 15.4.201417 Her svarer DSB at de ikke ønsker å gå nærmere inn på dette og
henviser til sitt skriv datert 30.5.2006 DSB skriver i svar dokumentet at de ser
behovet for at slike forhold avklareres gjennom privatrettslige avtaler og at slike
tjenester gjennomgås slik at det er ryddig ovenfor alle parter.
Gjengitt i korte trekk, sier DSB at slike oppgaver ikke er lovpålagte oppgaver. En
melding fra et vaktselskap om utløst brannalarm ikke er en bekreftet brannmelding.
Skal man være sikret en automatisk utrykning fra brannvesenet ved slike meldinger,
må dette avklares gjennom en privatrettslig avtale. Det bør også klareres ut hva det
skal kunne rykke ut på, og hvilke organisatoriske vaktrutinene som skal legges til
grunn.
DSB har med andre ord, ingen innvendinger i mot tjenesten annet enn at den bør
organiseres på en ryddig måte ovenfor alle partene. Dette skrivet er sendt med kopi
til Servicebedriftenes landsforening, Finansnæringens hovedorganisasjon,
Politidirektoratet og sosial- og helsedirektoratet.
Dette er ett av mange slike dokumenter. Det ar vært mange interesser i markedet
rundt akkurat denne formen for samarbeide. Men det blir ofte litt sammenblanding da
noen brannvesen (Asker og Bærum) også driver med salg av abbonnementer,
mottaktjeneste og utrykning. Dette er noe annet enn hva FBV har etablert, FBV er en
underleverandør til denne tjenesten som er åpen for alle vekterselskap, men pr i dag
er det bare S24 som har tegnet en slik avtale.
3.1.1

DSB og Brannstudiet.

DSB fikk i oppdrag av Justis og beredskapsdepartementet (JD) i oppdrag og sette
ned en arbeidsgruppe som skulle se på organiseringen av brann og
redningsvesenet. Dette er rapporten som den nye organiseringen av brannvesenet
bygger på18. I denne rapporten finner vi forhold rundt vaktvirksomhet og brannvesen
beskrevet på side 111 kapittel 9.3.5. Her konkluderes det på grunnlag av en rapport
over tilleggstjenester gjort av Analyse & Strategi AS som gruppen har fått tilgang til,
at regelverket ikke setter noen grenser for hvilke ekstra oppgaver
nødalarmeringssentralene kan påta seg. Arbeidsgruppen ser at tilleggstjenester er et
komplisert bilde som omfatter både kommunale og interkommunale brann- og
redningsvesen hvor det er adgang til å skaffe seg inntekter i det private markedet.
Dette er en teknologisk utvikling med stadig mer omfangsrikt tilbud av alarmprodukter
både med og uten vektertjenester, og den frie konkurransen i det frie markedet som
tilbyr tjenester til befolkning og næringsliv.
Konklusjonen er at selv om man reduserer antall sentraler vil ikke dette gå ut over
tilleggsoppgavene. Rent faglig mener gruppen at disse oppgavene ikke tilfører110
16

Se vedlegg 3 ” DSB sin tolkning, datert 30.5.2006
Se vedlegg 4 ” Klage fra Sektor alarm”
18
Brannstudiet, rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenet organisering og ressursbruk. Datert;
desember 2013
17
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sentralene så mye, men at dette gir et økonomis grunnlag for å sørge for at man kan
ha flere ressurser tilgjengelig. Ut over dette trekker man ingen andre konklusjoner
som berører andre grupperinger innenfor brann- og redningsvesenet.

3.2 Kontraktsforhold og etabler tjeneste i dag
Follo brannvesen IKS (FBV) har et kontraktfestet samarbeid med Sikring 24 (S24).
Først ble dette etablert mellom S24 og Søndre follo brannvesen (SBF). Senere ble
det skrevet en kontrakt mellom Nordre follo brannvesen (NFB) og S24. Når prosjektet
med sammenslåingen begynte ble det skrevet en samarbeidsavtale mellom Søndre
og Nordre follo brannvesen. Dette var viktig i forhold til at det var SBF som var
godkjent av politiet til å levere vektertjenester i markedet. Samarbeidsavtalen ivaretok
dette forholdet. Etter sammenslåingen reguleres denne av de to videreførte
kontrakter:
Kontrakt a), S24 og Søndre Follo brannvesen IKS (SFB) datert 5.1.2012 –
Gjeldende for Frogn, Ås og Nesodden
Kontrakt b), S24 og Nordre Follo brannvesen IKS (NFB) datert 26.5.2014 –
Gjeldende for Enebakk, Oppegård og Ski.
Her reguleres FBVs forhold til ansvarsområder og rutiner, da som underleverandør til
utrykningstjenester til brann- og innbruddsalarmer.
Dette er i kontrakten definert som "Mottak av- og utrykning til automatiske alarmer"
og regulerer følgende forhold: "Automatiske brannalarmanlegg med tilleggsalarmer
for privatmarkedet, og innbruddsalarmer i næringsbygg". Det er noen restriksjoner i
disse forholdene ved at avtalen er begrenset til "helårsboliger, fritidsboliger og
næringsbygg i sentral bebyggelse i kommunen, med kjørbar veg for brannvesenets
kjøretøy fram til objektet". FBV er ansvarlig for beredskap og den utrykning messige
del at denne tjenesten, og at den drives etter lov om vaktvirksomhet.
Dette er i korte trekk avtalens hovedpunkter, etablert slik at ved utløste brannalarmer
ut-alarmeres FBV via 110 sentralen i Moss/Alarmbrann Øst (ABØ) og ved innbrudd
kontaktes brannvesenet utrykningsleder direkte (x.9). Dette håndteres av
alarmsentralen (Sikkerhetsgruppen) som mottar alle alarmene fra S24 monterte
alarmanlegg.

3.3 Områdekart
Det er etablerte områdekart som angir ytterpunktene for å angi i hvilket område
denne avtalen omhandler. Dette er områdene i avtalen som er definert som ”sentrale
områder” De etablerte områdekartene som definerer disse områdene, viser her.

Ski

Oppegård
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Ås

Nesodden
Alle
Det er ikke etablert et særskilt områdekart over Enebakk pr i dag.
Når vi legger disse kartutsnittene sammen får vi et inntrykk av dekningsgraden. Som
det framgår er det relativt store områder som er utenfor dekningsområdet. Vi har
indikasjoner på at det er etablerte kunder, både private og næring utenfor disse
områdene. Retningsgivende for etableringen av disse områdekartene er at man skal
kunne nå særskilte objektene selv om man er på innbruddsalarm.

3.4 Utrykningstjenesten ved innbruddsalarmer19
Dette er en konsekvensutredning som ble gjennomført tidlig i 2016, hvor vi belyste en
del av disse problemstillingene ble diskuterte med Sikring 24 – for å se på eventuelle
alternative løsninger.
Denne utredningen ble ikke sluttført før denne utredningen ble etablert. Vi har derfor
valgt å kun benytter det som vi allerede utredet i denne rapporten.
Her oppsummerer vi litt det overfor holdene slik det nå er, i korte trekk dobbelt så
mange innbruddsalarmer som brannalarmer. Hovedtyngden er på Nesodden, som
har dobbelt så mye som Korsegården. Det er etablerte prosedyrer som regulerer
tjenesten ganske strengt. Vi har gjennomgått områdekartene og registrerer at det er
objekter utenfor disse områdene, både private og næring. Her konkluderer vi med at
det er vanskelig tilgjengelige områder (lang kjøretid) på Søndre del av Nesodden
(Fagerstrand) spesielt. Ved analyse av utrykningsstatistikk for 2015 finner vi ingen
helt klare signifikante trender, utenom at det kan virke som om at det er en økende
hyppighet av innbruddsalarmer i helgene. Når det gjelder trender gjennom døgnet,
har vi heller ingen sikre holdepunkter, men det kan virke som om at innbruddsalarmer
er hyppigst mellom 11:00 og 17:00 på dagen og brann mellom 12:00 og 20:00.
NB! Det er pussig nok, ikke registrert en eneste brannutrykning i 2015 mellom kl
18:00 – 18:59
Vi registrerer at det er utfordringer i områdene utenfor de etablerte grenselinjene i
områdekartene, her er det en konkurransesituasjon i det private markedet som S24
blir satt ovenfor. Når andre selskaper melder fra om brannalarmer fra sine
abbonnenter, rykker FBV ut til disse områdene.

19

Se vedlegg 5 ”Utrykningstjenesten ved innbruddsalarm, en konsekvensutredning”
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3.5 Dagens tjeneste
Nye kunder, Kontrakten definerer stort sett dette. Når det kommer til boenheter med
flere enn 4 boenheter, skal brannvesenet ved operativ avdeling godkjenne disse.
Brannvesenet kan da bli med montør og påpeke plassering av sentral, nøkkelboks og
oversiktskart slik at våre interesser blir ivaretatt.
Automatisk brannalarm20, når alarm kommer inn til alarmsentralen, forsøker denne
å komme i kontakt med eier, samtidig som ABØ alarmeres. Nøkkelinfo
alarmsentralen sitter inne med, informeres til ABØ. Oppnås kontakt med kunden og
det bekreftes feil alarm, informeres ABØ som kan avbryte utrykningen. FBV rykker ut
som ved vanlig brannalarm, mannskapsbil med fullt mannskap (4 stk.)
Automatisk innbruddsalarm21, når denne kommer inn til alarmsentralen ringer
alarmsentralen opp utrykningsleder i distriktet (x.9) + SMS om spesielle forhold på
dennes telefon22. Operatør på alarmsentral har all relevant info om oppdraget
(nøkkelboks plasseringer, koder til nøkkelbokser og masterkoder). Den aktuelle FBV
stasjon rykker ut med 2 mannskaper i tilgjengelig kjøretøy for avklarering av
situasjonen. Ved frammøte sjekkes det utvendig rundt hele bygget.
Ved ingen tegn til innbrudd, skal alltid to mann går inn (forhindre erstatningskrav i
ettertid), for sjekk av vinduer, gardiner eller husdyr som kan ha forårsaket alarmen.
Avtal så med alarmsentralen om alarm skal resettes, før bygning låses og forlates.
Ved tegn til innbrudd, Politi kontaktes - FBV avventer og observerer inntil Politi
ankommer.
Gi tilbakemelding til alarmsentralen om hva som må gjøres før stedet forlates (sikring
av eventuelle dører og/eller vinduer etc.)
Ved alle alarmer, skal rapport til kunden legges igjen. Ved andre gangs utrykning til
samme kunde, bestilles service på anlegget.
3.5.1

Avvik på tjenesten

Forekommer det avvik på deler av denne tjenesten eller andre uønskede hendelser
som berører tjenesten, skal det fylles ut en forbedringsmelding (avviksrapport)
relatert til denne hendelsen i eget rapportskjema etablert på Intranett. Dette skjemaet
sender aviket til S24 og FBV som behandler avvikene fortløpende.

3.6 Håndtering på stasjonene
Da det er forskjellig bemanning og utryknings aktivitet fra stasjon til stasjon beskrives
disse her.
Ski brannstasjon (Sierra 1.0), er bemannet 24/7 og rykker ut ved brannalarm med
fire mann og mannskapsbil. Ved melding om innbrudd rykker to mannskaper ut med
et tilgjengelig kjøretøy.

20

Beskrevet på Intranett, aksjonsliste datert 3.6.2014
Beskrevet på Intranett S24 prosedyre ved innbruddsalarm datert 22.5.2014
22
Dette er egne dedikerte telefoner, kun for denne tjenesten.
21
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Oppegård brannstasjon (Sierra 2.0), er bemannet 24/7 og rykker ut ved brannalarm
med fire mann og mannskapsbil. Ved melding om innbrudd rykker to mannskaper ut
med et tilgjengelig kjøretøy.
Korsegården brannstasjon (Sierra 3.0), er bemannet 24/7 og rykker ut ved
brannalarm med fire mann og mannskapsbil. Ved melding om innbruddsalarm rykker
to brannmannskaper i dedikert vekterkjøretøy23 ut, med mindre utkalling skjer når
mannskapsbil er ute på annet oppdrag. Når mannskapsbil er ute på et oppdrag vil
oppdragets prioritering avgjøre om de aksjonerer på innbruddsmelding umiddelbart
eller avventer denne, eventuelt kaller ut annen enhet.
Nesodden brannstasjon (Sierra 4.0), er bemannet fra kl. 07:30 til 15:00 - i denne
tiden rykker man ut med fire mann og mannskapsbil ved brannalarm, ved
innbruddsalarm rykker to brannmannskaper i dedikert vekterkjøretøy ut, med mindre
utkalling skjer når mannskapsbil er ute på ett eller annet oppdrag. Dette
vekterkjøretøyet står på stasjonen og disponeres av mannskapene også til andre
oppdrag. Fra kl. 15:00 til 07:30 helg- og høytidsdager rykker utrykningsleder Sierra
4.9 ut sammen med ett mannskap i vekterkjøretøy. Utrykningsleder disponerer
vekterkjøretøyet i denne perioden.
Brannalarmer blir håndtert som vanlige brannalarmer, 4 mannskaper og
mannskapsbil rykker ut.
Enebakk brannstasjon (Sierra 5.0), denne stasjonen er ikke dagbemannet, slik at
utrykninger til brann og innbrudd skjer ved utkalling av mannskaper som ved
Nesodden utenom dagtidstjenesten.

23

Dette kjøretøyet er utstyrt med samband og blålys, pr. 5.5.2016 er det forhandlinger om leasing av nytt kjøretøy.
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3.7 Utregning av kostnader
Et sentralt område i tjenesten er hvilke kostnader denne tjenesten påfører
brannvesenet. For å finne ut dette, må vi gjøre en beregning på hva en utrykning
koster. I utgangspunktet kan vi definere fire typer utrykninger (A.- B.- C.- D.):
A. Brannalarm i område med helkontinuerlig beredskap; Ski, Oppegård, Ås og
Frogn. Hvor vi har mannskaper tilgjengelig hele tiden (24/7).
B. Brannalarm i områder med deltidsbemanning; Enebakk og Nesodden. Hvor
det benyttes tilkallingsmannskaper som blir lønnet for utrykninger med fast
timepris.
Her benytter vi en kostnad tilsvarende 2 * rettsgebyret24, som er hva vi kan
utfakturere vektertjenesten for slike tjenester25
C. Melding om innbrudd i område med helkontinuerlig beredskap; Ski, Oppegård,
Ås og Frogn. Hvor vi har mannskaper tilgjengelig hele tiden (24/7).
Her beregner vi 2 mannskaper (fast timepris kr 312,7526)
D. Melding om innbrudd i områder med deltidsbemanning; Enebakk og
Nesodden. Hvor det benyttes tilkallingsmannskaper som blir lønnet for
utrykninger.
Her beregner vi også 2 mannskaper med fast timepris, men også eventuelle
tillegg etter når det er på døgnet, helligdager osv.
Som det framgår av beskrivelsene ovenfor, kan vi kun kreve 2 * rettsgebyret27 ved
utrykning til brannalarmer. Kr 2050.- pr utrykning, dette ligger like under det som
vi har beregnet ut fra våre utykninger i 2015 - hvor vi har beregnet en kostnad på
kr 2 787,08 pr utrykning.
Vi kan også regne oss fram til tilsvarende kostnadene ved innbruddsalarmer, her
har vi beregnet oss fram til en kostnad på kr 1022,31 – Dette tilsvarer omtrent 1 *
rettsbeløpet pr 1.1.2016 som er på kr 1025.Beregner vi inntektene vi har på denne avtalen i 2015 var den på ca. kr 1 900
000.- Direkte utgifter ved utrykninger beløper seg til kr 265 000.- (brann) og kr 330
000.- (innbrudd) totalt kr 600 000.- (lett avrundet). Vi står da igjen med kr 1 300
00.- til dekning av andre variable utgifter. Opplæring, administrasjon og kjøretøy
(leasing). I 2015 satt vi igjen med en nettofortjeneste på kr 850 000.- Her var det
mye opplæringskostnader i forhold til mange nye som måtte gjennom
vekterkursene, disse kostnadene er ikke årlige.

24

Rettsgebyrer er i 2016 kr 1025.Se adresse http://www.nblf.no/MineFiler/Dokumenter/Nyhet/Dom_71809528.pdf ” Dom i fra Oslo Tingrett vedrørende
”krav om betaling for brannvesenets utrykning etter melding fra vaktselskap om utløst, uverifisert og ikke reelle
brannalarmer.
26
Timeprisen er med sosiale avgifter, pensjon og feriepenger (NB! Det er ikke pensjon på overtid, men vi har av praktiske
årsaker valgt og benytte en fast timepris da differansen vil være innenfor akseptable verdier).
27
Rettsgebyret fram til 2015 var på kr 860.- det steg i 1.1.2016 til kr 1025.25
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3.7.1

Kunder og utrykninger

En oversikt over kunder, utrykninger (rykk) fordelt på stasjonene blir slik.
Årstall:
Ant kunder:
Ant rykk totalt:
rykk %:
Ant rykk Innbrudd
rykk % av ant rykk totalt:
Ant rykk brann
rykk % av ant rykk totalt:
Nesodden
Ant rykk
rykk %
Korsegården
Ant rykk
rykk %
SKI
Ant rykk
rykk %
Oppegård
Ant rykk
rykk %
Enebakk
Ant rykk
rykk %

2012
928
262
28 %
183
70 %
14
5%

2013
1371
285
21 %
249
87 %
33
12 %
217
76 %
68
24 %

2014
2041
396
19 %
286
72 %
110
28 %
98
25 %
48
12 %
9
2%
0
0%
1
0%

2015
2500
454
18 %
298
66 %
128
28 %
285
63 %
147
32 %
21
5%
1
0%
0
0%

2016
3000

Det mangles data fra år 2012 og det er ufullstendig rekonstruksjon av data fordelt på
stasjoner i 2014 hvor uke 4 til 34 er mangelfulle.
Sikring 24 har lagt opp til en årlig vekst på 500 nye abonnenter pr år, antall rykk i
prosent av antall kunder er også nedgående, dette skyldes at alarminstallasjonene
blir sikrere og sikrere.
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Etablering av kommersiell avdeling i FBV
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1. Etablering av en Salg- og markedsavdeling
Follo brannvesen IKS beskriver med dette, hvordan brannvesenet som en offentlig
”forvaltningsbedrift” kan begi seg inn i den kommersielle arena gjennom etableringen
av en salg- og markedsavdeling. Dette i hovedsak i et markedet med
tjenesteleveranser av kurs, opplæring og øvelser som ikke er lovpålagte for
brannvesenet – samt, salg av utrykningstjenester som underleverandør til
vaktselskapene ved at man rykker ut ved både brann- og innbruddsalarmer.

3.8 Formål
Formålet med denne tjenesten eller leveransen er at utrykningstjenester, kurs,
opplæring og øvelser som ikke naturlig faller inn under det brannforebyggende
arbeidets lovpålagte informasjon og motivasjonstiltak som beskrevet i Veiledning til
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen28 § 3-2 kapasitet,
kompetanse og dimensjonering. Nå også kan tilbys av brannvesenet, noe som
indirekte vil føre til at brannvesenet bidrar til en økt forebyggende beredskap i
samfunnet innenfor brann- og samfunnssikkerhet som er beskrevet i
Stortingsmelding 29 ”Samfunnssikkerhet”29.
I tillegg vil dette også medvirke til en økt intern kompetanse og bedre pedagogiske
ferdigheter bland brannvesenets mannskapene.
Når slike oppgaver ut over de lovpålagte, skal tilbys i et kommersielt marked, må
dette etableres og driftes etter markedskommersielle retningslinjer og prinsipper!
Dette dokument beskriver hvordan vi har vurdert dette.
3.8.1

Kurstjenester

Når det gjelder kurs og opplæring som går ut over det som er lovpålagt og samtidig,
ser dette i perspektiv til det generelle behovet innenfor forebyggende beredskap i
samfunnet, vil det være mange kurs ”produkter” og opplæringsbehov som naturlig vil
falle inn i dette segmentet. Her er DSB sine utarbeidelser av det nasjonale
risikobildet30 et godt hjelpemiddel til å se og vurdere hvilke utfordringer vårt samfunn
nå står ovenfor og hvilke områder man kan styrke med kurs og praktisk trening.
3.8.2

Vektertjenester

Et sentralt emne når et brannvesenet avtaler å foreta utrykningstjenester som også
omfatter alarmer som ikke er brannrelaterte, er at dette blir definert som vakttjeneste
etter lov om vaktvirksomhet31. Dette innebærer at brannvesenet må inneha en
tillatelse samt å gjennomføre en godkjent vekterutdanning. Her vurderer vi også
denne opplæringen i forhold til PLIVO retningslinjene32 (samvirke ved pågående
livstruende vold) hvor det pålegges arbeidsgiveren et ansvar til å gi
innsatspersonellet nødvendig opplæring, trening og materiell. Her forutsettes det at
(side 15) nødetatene plikter og utføre oppdrag som medfører risiko.
Eksempelvis kan vi nevne at vekteropplæringens vedlikeholdsopplæring har vi fag
som ”tegn og symptomer” hvor vi lærer og håndtere ustabile og stoffpåvirkede
mennesker. Andre sentrale fag i grunnopplæringen er ”jus og konflikthåndtering”.

28

http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-av-brannvesen/veiledning/

29

https://www.regjeringen.no/contentassets/bc5cbb3720b14709a6bda1a175dc0f12/no/pdfs/stm201120120029000dddpdfs.pdf

30

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-beredskap/ROS---Risiko-og-sarbarhet/Nasjonalt-risikobilde/

31

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-01-05-1

32

http://www.dsb.no/nn/Ansvarsomrader/Brannvern/PLIVO/
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3.9 Oppsummering
Etter at vi har gjort en del relatert bakgrunnssøk, for å finne ut hvilke retningslinjer en
slik etableringen som beskrevet i innledningen bør etableres og gjennomføres etter,
har vi gjort følgende konklusjon.
Det framkommer klart, at en kommersiell virksomhet må etableres som en egen
juridisk enhet eller som en egen regnskapsmessig resultatenhet. I vårt tilfelle hvor vi
allerede er et IKS selskap, vil en egen regnskapsmessig resultatenhet være godt
nok. Dette må da etableres etter selvkostmetoden, hvor alle de ”skjulte” kostnader
kommer med. Dette for å unngå at FBV driver med kryssubsidiering av sine tjenester.
Kursdelen og vekterdelen må skilles ut i to underleggende resultatenheter. I tillegg
må det etableres etter en kontoplan som tar hensyn til Kommune-StatRapporteringen (KOSTRA)33 føringen.
En litt bedre presisering i selskapsavtalen vil også være formålstjenlig og etablere,
slik at utrykningstjenesten som også involverer vekterutrykning kommer tydeligere
fram.
Lønn/overtidsbetaling avtales med de tillitsvalgte for inntil 300 timer årlig pr person.

4 Utfordringer ved etableringen
Ved etableringen av en salg- og markedsavdelingen som beskrevet ovenfor, må det
tas hensyn til de erfaringer som allerede er gjort og som kan fremskaffes i dette
markedet.
I aller første instans, gjelder dette at EØS-avtalen blir overholdt. Dette er at de
økonomiske forhold som er avtalte i ”The European Economic Area” (EEA) pluss tre
”European Free Trade Association” (EFTA)34 land, blir overholdt og gjennomført.
Dette blir også fortløpende overvåket av ”EFTA Surveillance Authority” (ESA) , som
kan bli kontaktet/innklaget ved mistanke om at slike forhold kan være tilstede hos en
aktør.
Asker og Bærum brannvesen (ABBV) ble innklaget til ESA av Servicenæringens
landsforening i 2007 - fordi de tilbydde private vakttjeneste mot brann og innbrudd35 Klagen til ESA ble ikke tatt til følge36

4.1 Bakgrunnsmateriale
Det er i denne sakens anledning framskaffet en del empirisk materiale som vi har
benyttet til å kunne angi hvilke retningslinjer vi bør benytte i en etablering uten at vi
kommer i noen ”gråsoner” i forholde til ESA eller våre skattemyndigheter.
I hovedsak gjelder dette ”ringvirkningene” av de forhold som førte til at bedrifter ble
innklaget til ESA, og som er blitt belyst, behandlet og konkludert i flere instanser i
ettertid. Bakgrunnsmaterialet vil kun bli referert til direkte i fotnotene i dette
dokumentet, av praktiske årsaker. Derfor vil web versjonen av dokumentet være
bedre egnet i forhold til disse interaktive referansene.
a) Asker og Bærum Brannvesen IKS har fått vurdert skatteplikt av
tilleggstjenester av Skatteetaten, her framkommer en del retningslinjer.

33

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

34

Dette er Island, Lichtenstein og Norge

35
36

http://www.p4.no/story.aspx?id=233279 og http://www.hegnar.no/incoming/artikkel220156.ece
Notat fra Advokatfirmaet ALT 2013
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b) Trondheim Kommune ble innklaget til ESA, da Analysesenteret leverte
tjenester i det private markedet. Kommunen engasjerte advokatfirmaet ALT
som er spesialister innen EØS-rett til å utrede dette.
c) Advokatfirmaet ALT har brukt eksempler fra Brannvesen i sine drøftinger og
utredinger.
d) Advokatfirmaet ALT har på oppdra av Kommunal og regionaldepartementet
(KRD) utformet en rapport37 over Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalen
hvor det belyses sentrale problemstillinger og forebyggende tiltak over
aktiviteter som er omfattet av statsstøttereglene38
e) Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD) har revidert kommersiell virksomhet i
Nedre Romerike brann- og redningstjeneste39.

4.2 Statsstøtteforbudet – artikkel 61 (1)
Regelen om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Offentlig
støtte som vrir konkurransen er i utgangspunktet forbudt. Fem vilkår må oppfylles for
at dette er i strid med EØS-avtalen:
1)
2)
3)
4)
5)

Tiltaket må innebære en økonomisk fordel
Må være gitt av det offentlige
Den må være øremerket et foretak, produkt eller en tjeneste
Støtten må vri eller true med å vri konkurransen
Må påvirke handelen mellom EØS-landene

Alle vilkårene må være oppfylt for at støtten skal rammes av forbudet!
Bagatellmessig støtte er støtte til en virksomhet på under 200 000 € ( ca. 1,8 mil
NOK) over en treårsperiode – dette anses ikke som offentlig støtte.
Veiledningen til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet 40 § 2-6
sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme ved salg av andre tjenester.

4.3 Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA)
Dette er for at Statistisk sentralbyrå skal kunne sammenligne en kommune med en
annen, ett brannvesen mot et annet. For at utgifter og inntekter som er relatert til de
ikke lovpålagte oppgavene, må denne føringen konteres riktig i kontoplan etter
KOSTRA veiledningens prinsipper41.





ANSVAR – Hvilken avdeling har ansvar for dette budsjettet (Salg og marked)
TJENESTE – Hvilken tjeneste er det snakk om (Kommersielt salg)
OBJEKT – Hvilket objekt gjelder det (Kurs og vektertjenester)
ART – Hvilken art føres beløpet (lønn, strøm etc.)

4.4 Overtidsbetaling
Ved bruk av egne ansatte og timeinnleide eks, deltidsmannskaper og reserver vil
man kunne komme i konflikt med arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig
arbeidstid.42
37

http://www.advokatvrk.no/wp-content/uploads/2014/02/Rapport_kommunal_virksomhet_statsstottereglene.pdf

38

EØS-avtalen artikkel 61(1)

39

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Nedre_Romerike_distriktsrevisjon/Rapport_NRBR_IKS.pdf

40

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2003/Veiledning/veilorgdimensavbrannv2003.pdf

41

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/_attachment/231152?_ts=14df62334e0

42

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78157#Overtidsarbeid_etter_tillatelse_fra_Arbeidstilsynet
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Er overtiden avtalt med de tillitsvalgte og det er på frivillig basis kan det avtales inntil
300 timer i løpet av 52 uker, 50 timer i løpet av 4 uker eller 20 timer i løpet av 7
dager. Med tillatelse fra arbeidstilsynet kan denne grensen utvides med 200 timer i
løpet av en periode på 26 uker eller 25 timer i løpet av 7 dager – Maks grensen
innenfor 52 uker skal ikke overskride 400 timer.
Ved overtidsbetaling kan det avtales et fast tillegg, men ikke lavere enn 40 prosent
av avtalt timelønn. Ved beregning av overtid benyttes særavtalen for brann og
redningstjeneste43 som et grunnlag. Timelønnen må føres på riktig tjeneste og art
allerede registrert i GAT
Det benyttes ordinær overtidslønn, hvor det kan bli litt forskjellig timelønn alt etter om
man er fast ansatt, dag eller turnus, eventuelt vikarer.
Denne kan være enkleste måten og gjøre dette på, men litt uklar i forhold til det å
prise leveransene riktig. En utfordring vil være at personer som gjør denne tjenesten
vil kunne ha forskjellig timelønn. Men, dette vil også være i forhold til andre tjenester
Vi vil da ha følgende timepriser:




Deltidspersonell, vanlig timepris ca. Kr. 250.- / time
Leie av dagtidspersonell uten overtid, timepris ca. Kr. 350.- / time
Personell på frivakt (100% overtid), timepris ca. Kr. 500.- / time

5 Alminnelig brannvirksomhet og kommersiell drift
Advokatfirmaet ALT - har vurderer hvorvidt en kombinasjon av myndighetsoppgaver
og kommersiell virksomhet er lovlig. Konklusjonen er at dette er relativt uproblematisk
så lenge man forholder seg til leveregler og råd.
 Salg av alarmtjenester er en økonomisk aktivitet, som ikke kan motta offentlig
støtte (kryssubsidiering).
 Salg av kompetanse kan også være en økonomisk aktivitet selv om det
grenser mot opplysningsarbeidet (brann-kurs).
 Leveregelen er: Driv den kommersielle delen i tråd med
markedsinvestorprinsippene (oppnå avkastning).
Sørg for et regnskapsmessig eller selskapsmessig skille, mellom den
kommersielle og ikke-kommersiell del.
 Råd: Sørg for likebehandling av vaktselskapene (ikke selg billig til ett selskap),
ha et separat regnskap.
(ESA foretrekker at aktivitetene skilles ut i egne juridiske enheter).
 Noe støtte kan faktisk være lovlig etter unntakshjemmelen44.
 Er man i tvil om man blir rammet av statsstøtteregelen – Vurder å bruke
separate regnskapstall uansett.
Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD) har gjort en vurdert om Nedre Romerike
Brann- og redningsvesen IKS (NRBR) kan drive med kommersiell virksomhet. NRBR
driver med salg av brannalarmer, innbruddsalarmsystemer, trygghetsalarmtjeneste,
undervisning og øvelsesvirksomhet.
Revisjonens vurdering er at den kommersielle virksomheten ikke strider imot
43

https://www.fagforbundet.no/file.php?id=22806

44

Bagatellmessig støtte 200 000€ / 3 år – skal meldes til Fornyingsdepartementet.
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selskapsavtalen eller brann- og eksplosjonsvernlovgivningen45. Det bemerkes
derimot at dette ikke klart kommer fram av selskapsavtalen.

5.1 Drift av kommersiell virksomhet
Det er også gjort vurderinger hvorvidt et brannvesen kan drive med kommersiell
virksomhet. Her har NRD gjort en vurdering av NRBR sine (ikke-lovpålagte)
kommersielle virksomheter bestående av: Boligalarmvirksomhet,
Industrialarmvirksomhet, Trygghetsalarmvirksomhet (alarmmottak, behandling og
utrykning) og undervisnings- og øvelsesvirksomhet.
Vurderingen er gjort opp mot Selskapsavtalen og Brann- og eksplosjonsvernloven
hvor konklusjonen er den at den kommersielle virksomheten ikke strider i mot disse.
Under forutsetning av at selskapsavtalen definerer tyverialarmtjeneste for private
boliger og næringsbygg bedre, og at disse ikke reduserer brannvesenets muligheter
til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene.
- Her må det nevnes at av NRBR sine utrykninger knyttet til slike alarmer i perioden
2003 til 2006 - utgjorde disse alarmene omtrent halvparten av
beredskapsavdelingens utrykninger.

5.2 Drives den kommersielle delen etter konkurransereglene?
Som beskrevet i forrige kapittel skal den kommersielle delen driftes etter
markedsinvestorprinsippet – altså, det å oppnå en avkastning!
Det er viktig å merke seg at et interkommunalt selskap (IKS) i utgangspunktet har
alminnelig skatteplikt etter skatteloven § 2-2 første ledd bokstav g46 - Skatteetaten
har vurdert ABBV sin kommersielle drift i forhold til kursvirksomheten til å falle inn
under unntaksbestemmelsen i skatteloven § 2-32 første ledd47
Derimot vil salg av trygghets- brann- og innbruddsalarmer (ikke vektertjenesten) ikke
falle inn under unntaksbestemmelsene og derfor være skattepliktige48.
5.2.1

Salg av utrykningstjenester som underleverandør

Advokatfirmaet ALT har i sitt oppdrag49 fra KRD50 vurdert de sentrale
problemstillingene i forhold til artikkel 61 (1) – der også salg av utrykningstjenester
som underleverandør. Det er vaktselskapet som selger tjenesten til husholdningen,
brannvesenet får betalt fra vaktselskapet. Her registrerer de at dette er i en
”gråsone”. Utrykningstjenester er egentlig pr definisjon myndighetsutøvelse som ikke
tilbys i markedet, slik at dette ikke er en ren økonomisk virksomhet, etter EØS-rettslig
forstand.
NRD sin vurdering omhandler også at utrykning til innbruddsalarmer defineres som
vakttjeneste etter vaktvirksomhetsloven §1 punkt e)51 – FBV må ha tillatelse til å drive
vaktvirksomhet og ha etablert en vekteropplæring.
- Dette leder til at vi må god grunn til å kunne anta at underleverandørtjenesten, vil
falle inn under unntaksbestemmelsene i skatteloven og derfor ikke være
skattepliktige!

45

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Nedre_Romerike_distriktsrevisjon/Rapport_NRBR_IKS.pdf kap. 2.3 s. 8

46

http://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§2-2 (IKS loven)

47

http://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§2-32 (har ikke erverv som primærformål)

48

ABBV er pliktig til å levere selvangivelse med tilhørende ligningsoppgave.

49

http://www.advokatvrk.no/wp-content/uploads/2014/02/Rapport_kommunal_virksomhet_statsstottereglene.pdf kap. 5.5.6.3

50

Kommunal og regionaldepartementet

51

https://lovdata.no/lov/2001-01-05-1 (vaktvirksomhetsloven)
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5.3 Regnskapsmessig skille
Skattekontoret bemerker at det er viktig å etablere et regnskapsmessig skille.
Uten denne er det ikke mulig og vurdere den kommersielle virksomheten. Et slikt
skille baserer seg normalt på fullfordelte kostnader (selvkostmetoden), hvor alle
kostnader (direkte og indirekte) fordeles på produktet.
Det registreres at både ABBV og NRBR IKS ikke har beregnet de indirekte
kostnadene i sine beregninger. Noe som fører til at flere av tjenestene knyttet til
alarmsalg har gått med underskudd, dvs. kommunen har subsidiert tjenesten.
Ettersom dette er under grensen for bagatellmessig støtte (200 000€) anser Nedre
Romerike Distriktsrevisjon at alarmtjenesten ikke rammes av regelen om offentlig
støtte.
Skatteetaten bemerker at ABBV har et avvik i regnskapet, da det kommunalt
årsregnskap tilbakefører avskrivninger slik at de ikke får regnskapsm essige effekter.
Når så dette regnskapet korrigeres, viser resultatregnskapet et underskudd
istedenfor et overskudd på salg av alarmtjenester.

6 Organisering
Organisatorisk for å kunne oppfylle kravene som vi har registrert i forhold til EØS avtalen, KOSTRA, Skatteetaten (skatteplikt) og Arbeidstilsynet – og samtidig være på
den sikre siden. Er å etablere en egen juridisk enhet/avdeling (ansvar) med separate
(objekter) regnskapstall hvor vi benytter standard poster for alle arter.
På denne måten vil man kunne oppnå to separate regnskap etter
markedsinvestorprinsippet.

6.1 Organisasjonskart
Det nedenforstående organisasjonskart har plassert salg og markedsavdelingen på
hovedstasjon SKI hvor ”objekt” KURS er i kompetansesenteret og ”objekt” VEKTER
er på alle stasjonene, dette administreres fra SKI (hoved brannstasjonen).
I første omgang er det vurdert en 50% stilling på Kompetanse, salg og marked hvor
de resterende 50% er administrativt under brannsjef og operativ avdeling.
I salg og marked, fordeles stillingsandelen på ca. 30% vektertjenester og 70%
kurstjenester (dette vurderes fortløpende).
Vektertjeneste
" NN"
Kompetanse,salgog marked
Avdelingsleder:
JarlE Høvring

Stab/felles
HR,lønn, regnsk,IKT
Avdelingsleder:
KnutErik Marthinussen

Kurstjenester
" NN"
Operativ

Brannsjef
DagHolte

Avdelingsleder:
JohanStokkeland

Forebyggende
Avdelingsleder:
JanneHovdenakk
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VEDLEGG 2
Hei.
Jeg viser til tidligere kontakt i forbindelse med at Follo Brannvesen IKS ønsker å
etablere en egen salgs- og markedsavdeling. Avdelingen skal selge tjenester i
markedet innenfor kurs, vektertjenester opplæring mv. For å unngå kryssubsidiering
opplyses det at avdelingen skal være regnskapsmessig adskilt fra den øvrige
lovpålagte tjenesten, og ellers drive den kommersielle aktiviteten i tråd med
markedsinvestorprinsippet.
Så lenge dette gjøres som beskrevet i notat utarbeidet av selskapets administrasjon
« Salg og marked – Etablering av kommersiell avdeling i FBV» vil dette per i dag ikke
være i strid med gjeldende regelverk om offentlig støtte.
Dersom det senere skulle komme krav fra myndighetene om et selskapsmessig
skille, dvs. at virksomheten må skilles ut i en egen juridisk enhet, kan man relativt
enkelt etablere et datterselskap (AS) og legge denne aktiviteten i selskapet.
Med vennlig hilsen
Tone Molvær Berset
Juridisk direktør | advokat
KS Bedrift
E-post E-mail: tone.berset@ks.no
Mobil Cellular: (+47) 99 74 98 73
http://www.ks-bedrift.no
SAMFUNNSANSVARLIG FORRETNINGSDRIFT
Corporate Social Responsibility

V EDLEGG 3
Dokument dato

Vår referanse

30.05.2006
Vår saksbehandler

2006/3615/MOBE
Deres dato

Deres referanse

BenteLarbøl Modin, tlf. 33412606
Arkivkode

323.3

Boligalarmanlegg
Innledning
Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap(DSB) registrererat boligalarmanlegg(innbrudd,
brannog vann)medtilknytning til vektertjenesteøkeri omfang.Noen kommunalebrannvesentilbyr
nå tjenesterknyttet til slike anlegg,og medbakgrunni den seneretids hendelserog henvendelsertil
DSB finner vi grunntil å klarleggebrann- og eksplosjonsvernloven
medtilhørendeforskrifters
rammeri forhold til hva somer lovpålagteoppgaverog hva som evt. må reguleresi privatrettslige
avtaler.
Bakgrunn
Et automatiskbrannalarmanlegg
er et teknisktiltak somskal gi tidlig varselfor å redusere
rømningstid.Særligi forhold til branni særskiltebrannobjekterder brannkan medføretap av mange
liv. Eier og bruker av et særskiltbrannobjekthar til enhvertid ansvaretfor at et automatisk
brannalarmanlegg
fungereretterintensjonen.Gjennomkrav til systematiskhelse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidi internkontrollforskriften,og de organisatoriskekravenei forskrift om
brannforebyggende
tiltak og tilsyn, skal eier og brukerbl.a. sørgefor nødvendigvedlikeholdav
anleggetsomskal dokumenteres.
I enkeltesærskiltebrannobjekterder brannkan føre til tap av mange
menneskeliv,for eksempeli sykehjemog sykehus,sikrer direkte varseltil brannvesentidlig utrykning
parallelt medtidlig lokalt varsel.Det er ogsåkrav til maksimalinnsatstidfor slike objekter.
De senereår har i tillegg utviklingen værtå la eldreog pleietrengendebo enteni egneboliger eller i
omsorgsboliger.Det vil ogsåi disseobjektene, særligi omsorgsboliger,ofte væreet tilsvarendebehov
for rask utrykning og direktevarseltil brannvesenet.
Det er videreblitt en trendat boligeierefinner det formålstjenligå installeretyveri- og
innbruddsvarslingsanlegg
medpåhengav røykdetektorer, og gjernemedvektertjenestertilknyttet
alarmabonnementet.
Økningeni antallettilbydere av slike boligalarmanleggmedutrykning fra
vaktselskap,og den storeøkningeni kjøp av dennetjenesten,har avdekketen rekkeutfordringer,som:
Skal nødalarmeringssentralene
alltid utalarmerepå meldingerfra vaktselskapene
om at det er utløst
en automatiskbrannalarmhos en kunde?
Må brannvesenet
rykke ut ved utløst alarmfra boligalarmanlegg?
Hvem skal dekkekostnadeneved utrykninger?
Hvordansikre særskiltbehovfor rask utrykning til for eksempelomsorgsboliger?
Hva bør avtalereguleres?
Regelverk
Brann- og eksplosjonsvernloven
sier i § 11 e) at brannvesenet
skal væreinnsatsstyrkeved brann.
Brann- og eksplosjonsvernloven
sier viderei § 16, 2 ledd at nødalarmeringssentralen
skal bemannes,
utrustesog opereresslik at den til enhvertid fyller behovetfor mottakog registreringav
nødmeldinger,alarmeringav mannskaperog kommunikasjonmedinnsatsstyrkene
og den som melder
ulykken.
Dimensjoneringsforskriften§ 4-5 om mottak av nødmeldingsier i førsteledd at
nødalarmeringssentralen
skal kunneta i mot meldingerom brannog iverksettenødvendigetiltak, og
viderei andreledd at meldingenskal bli forsvarlig mottatt,registrertog fulgt opp.

Det fremgår av dimensjoneringsforskriften § 4-6 at nødalarmeringssentralen er ansvarlig for
alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt.
Forebyggendeforskriften § 2-5 krever at eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en
godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.
Verken brann- og eksplosjonsvernloven eller dimensjoneringsforskriften regulerer en adgang til å
kreve dekning av kostnader ved pliktige utrykninger.
Vurdering
Utalarmering av brannvesen skal bare gjøres av nødalarmeringssentralen og nødalarmeringssentralen
må til enhver tid ha oversikt over brannvesenets disposisjoner. All utalarmering og utkalling av
tilstrekkelig innsatsstyrke, etablering av samband med innsatsstyrke og overordnet vakt, samt det å
bistå brannvesenet under innsats, er oppgaver som er tillagt nødalarmeringssentralen.
Nødalarmeringssentralen skal alltid utalarmere brannvesenets innsatsstyrker ved melding om brann og
andre ulykker. Nødalarmeringssentralens utalarmering av brannvesenet gjøres i henhold til de avtaler
som gjelder for den aktuelle bygning. Brannvesenet/kommunen vil således ha interesse av å regulere i
avtale de forhold som må avklares med vaktselskaper som tilbyr boligalarmanlegg med tilknytning til
vaktselskap. Utrykning til utløste boligalarmanlegg må derfor reguleres i privatrettslig avtale der alle
berørte parter er kjent med omfanget av avtalen. En slik avtale mellom vaktselskap og det enkelte
brannvesen bør, i forståelse og avklart med nødalarmeringssentralen, avklare tjenestens omfang og
dekning av brannvesenets kostnader.
Avtaler om utalarmering bør inneholde nødalarmeringssentralens plikter, prosedyrer, fullmakter, osv.
ifht. det enkelte brannvesen/kommune. Nødalarmeringssentralen må til enhver tid være oppdatert ifht.
de gjeldende rutiner/instrukser for utalarmering av det enkelte brannvesen.
Brannvesenet bør også i avtale med de enkelte vaktselskap og nødalarmeringssentralen regulere hva
brannvesenet skal rykke ut på og hvilke organisatoriske rutiner/vaktrutiner som ligger til grunn for at
brannvesenet rykker ut. Dette må være kjent av alle berørte parter. Avtalen bør også regulere om det
skal være gebyrer ved unødig utrykning og størrelsen på et slikt gebyr.
Røykvarsler skal sikre tidlig lokalt varsel og gi nok tid til at de som oppholder seg i boligen kommer
seg ut ved brann. FG’s regelverk for boligalarmanlegg (innbrudd, brann og vann) er under revisjon.
DSB følger arbeidet med sikte på at forebyggendeforskriftens krav til livreddende varsling, herunder
krav til vedlikehold av anlegget, vil være ivaretatt også for boligalarmanlegg. Boligalarmanlegg med
direkte varsling til vaktselskap, og evt. med utrykning fra enten vektertjeneste eller brannvesen, vil
være en tjeneste man kan betale for som sikrer at noen ser etter verdier når eier/bruker ikke er tilstede i
boligen.

En melding fra vaktselskap til nødalarmeringssentral om utløst brannalarm i privat bolig er i
seg selv ikke en verifikasjon på at det har oppstått en brann. Dersom vaktselskap og
alarmkunder vil være sikret en tjeneste som medfører utrykning fra et brannvesen ved
automatisk utløst brannalarm i bolig, må dette avklares gjennom en privatrettslig avtale i det
en slik tjeneste ikke anses å være en lovpålagt oppgave slik det følger av brann- og
eksplosjonsvernloven § 11e) om at brannvesenet skal være innsatsstyrke ved brann.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for Brann og redning Hans Bente Larbøl Modin
Kristian Madsen
avdelingsleder
rådgiver
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VEDLEGG 5

En konsekvensutredning vedrørende vurdert
omstrukturering av vektertjenesten ved FBV (ver 4)
Dag Christian Holte

SAMMENDRAG
Vi har vurderer tre konkrete senarioer for videre drift av denne tjenesten,
basert på våre erfaringer, økonomisk situasjon og HMS.
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7 ”Vektertjenesten” ved Follo Brannvesen IKS
Som innledning til denne konsekvens utredning, gjengis i korte trekk hovedpunktene i
den avtale som regulerer dette forholdet. Denne avtale hadde virkning fra 1.1.2012 mellom Søndre Follo Brannvesen (SFB) og Sikring 24 (S24). Ved sammenslåingen
med Nordre Follo Brannvesen (NFB) 1.7.2015 - ble avtalen uforandret videreført inn i
Follo Brannvesen IKS (FBV)
Den underskrevne avtalen mellom FBV og S24 omhandler mottak av- og utrykning
til, automatiske brannalarmanlegg med tilleggsalarmer for privatmarkedet, og
innbruddsalarmer i næringsbygg. Hvor all salg, montering, drift og oppkoblinger mot
mottakssentral sørges av S24.
FBV er ansvarlig for beredskapen og den utrykningsmessige håndtering av denne,
og at tjenesten drives etter lov om vektertjeneste52. Avtalen er begrenset til
helårsboliger, fritidsboliger og næringsbygg i sentral bebyggelse med kjørbar veg
fram til objektet. På forespørsel kan også andre bygg og områder godkjennes av
FBV.
For dette honoreres FBV en avtalt andel av abonnementsinntektene.
S24 kan ikke selge, eller inngå samarbeid som vesentlig endrer forutsetningene i
avtalen uten FBV sitt samtykke.
Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 24 måneder, med mindre myndighetene
fatter beslutninger eller det oppstår vesentlige endringer i de forutsetningene avtalen
bygger på.

7.1 Bakgrunnen for utredningen
Det har vist seg at utrykningene har hatt et noe større omfang enn hva man ”så for
seg” når avtalen i sin tid ble signert. Dette gjelder i hovedsak utrykninger til
innbruddsalarmer i privatmarkedet og næringsbygg, hvor det også har vist seg at det
forefinnes abonnementer som er utenfor sentralt område (lang kjøreavstand).
I kjølevannet av dette har det dukket opp tre sentrale problemstillinger og tilhørende
bekymringsmeldinger;
a) Mannskaper synes belastninger med utrykninger til innbruddsalarmer nå
begynner og bli for stor. Det blir for mange utrykninger helligdager og på
natten.
b) Mannskaper synes også at enkelte objekter de rykker ut til, er for langt unna
brannstasjonen de rykker ut fra.
c) Politiske krefter, setter også spørsmålstegn på om brannberedskapen blir
svekket på grunn av denne tjenesten og om inntjeningen forsvarer de reelle
kostnadene som er knyttet til denne tjenesten.
Her må det gjøres en tilføying at denne avtalen gjelder ved både brann- og innbrudd.
Når man registrerer de spørsmål som dukker opp vedrørende denne avtalen, er det
tydelig at dette er myntet på vekterdelen (utrykning til innbruddsalarmer).
Med bakgrunn i disse bekymringsmeldingene, ble det gjennomført et
evalueringsmøte mellom FBV og S24 for å vurdere og analysere eventuelle mulige
korrigerende tiltak.
Fra FBV møtte Jarl Høvring og fra S24 møtte Jørgen Øygarden. Vi ble på møtet
enige om å gi oss selv et mandat til å jobbe mot en løsning hvor vi så for oss og skille
52

https://lovdata.no/forskrift/2004-05-25-787

Side 5 av 40

ut vekterdelen. Brannvesenet mannskaper skal da kun forholde seg til utrykninger
ved automatisk brannalarm.

7.2 Hovedelementer i avtalen
Det er noen punkter i avtalen, som er vesentlige i forhold til de ovenfornevnte
bekymringsmeldingene og de forutsetninger som denne utredningen vil belyse og
utrede nærmere. Dette gjelder forholdet til hvilke områder som kan defineres som
sentrale områder i kommunen - og brannvesenets godkjenning av andre bygg og
områder samt brannvesenets utrykningsmessige håndtering av denne tjenesten.

7.3 Etablerte retningslinjer for tjeneste
Det er etter etableringen av tjenesten, etablert instrukser og prosedyrer som
regulerer denne tjenesten.
7.3.1

Instruks innbrudd S24

Denne instruks er gjengitt på vårt intranettområde (intranett.branvesenet.com) – og
er gjeldende for alarmsentraloperatørene (Dette er S24 sin alarmsentral) og har
følgende flytdiagram, litt forenklet.
INNBRUDDSALARM
BLIRAKTIVERT

Forsøkog kontakt
kunden

Det oppnåsingen
kontakt med kunden

Kundendeaktivereralarm
med kode/brikke

Kontaktmed
kundenoppnås

Aksjon
avsluttes

Aksjon
avsluttes

Nærmestestasjon
alarmeres

Hvistegn til
innbrudd

Hvisinget tegn til innbrudd,
rapport og retur.

Kundedeaktivereralarm
med kode / brikke

Politi kontaktes

Aksjon
avsluttes

Aksjon
avbrytes

Aksjon
avsluttes

7.3.2

Prosedyre ved alarm til innbrudd og brannalarm

Dette er Follo Brannvesen sin prosedyre (også på intranett) i forhold til den
ovenfornevnte instruks. Her gjengir vi kun den delen som omhandler utrykning til
innbruddsalarmer (også litt forenklet).
Det mottas tlf. + SMS om adresse og spesielle forhold
Info om nøkkelboks-plassering og kode til nøkkelsafe
Sentralen kan oppgi masterkode ved inntreden i bygg
Det sjekkes utvendig rundt hele bygningen,
Alltid 2 mann inn, vurder i samråd med sentral om alarm skal skrues på igjen
Ved tegn til innbrudd, kontaktes politiet. (eventuelt ved inntreden i objekt)
o Konferer med alarmsentral om behov for tiltak for sikring i ettertid
o Rekvirer Follo lås (hvis ventetid over 90 min, kommer egne vektere,
normalt kommer eier eller eiers representant)
Alltid ved retur, gi info til sentral
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o Service på anlegg ved 2 gangs utrykning.
o Rapport til kunden legges igjen

7.4 Områdekart
Det er etablerte områdekart som angir ytterpunktene for å angi i hvilket område
denne avtalen omhandler. Dette er områdene i avtalen som er definert som ”sentrale
områder” De etablerte områdekartene som definerer disse områdene, viser her.

Ski

Oppegård

Nesodden

Alle

Ås

Det er ikke etablert et områdekart over Enebakk pr i dag.
Når vi legger disse kartutsnittene sammen får vi et inntrykk av dekningsgraden. Som
det framgår er det relativt store områder som er utenfor dekningsområdet. Og vi har
sikre indikasjoner på at det er etablerte kunder, både private og næring utenfor disse
områdene.
Retningsgivende for etableringen av disse
områdekartene er at man skal kunne nå særskilte
objektene selv om man er på innbruddsalarm. Disse
har et krav på 10 minutter.
I prosjektrapporten som ble utarbeidet 12. Juni 2013 i
forbindelse med den innledende sammenslåingen, er
disse objektene nærmere belyst i forhold til innsatstid
til disse.
Konklusjonen her, er at søndre del av Rygge og
Nesodden er vanskelig tilgjengelige områder (lang
kjøretid) og at det er problemer med å opprettholde
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deltidsstillinger for kveld/natt og helg i Vestby og Nesodden .
7.4.1

Utrykningsstatistikk

For å etablere et objektivt inntrykk av utrykningshyppigheten, er det utarbeidet noen
grafiske figurer med grunnlag i alle utrykningene i 2015

Fig. 1 - Søndag 56 | mandag 66 | tirsdag 58 | onsdag 59 | torsdag 70 | fredag 64 |
lørdag 77

Fig. 2 - Søndag 16 | mandag 25 | tirsdag 16 | onsdag 19 | torsdag 18 | fredag 16 |
lørdag 16
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Fig. 3 - Søndag 35 | mandag 37 | tirsdag 39 | onsdag 38 | torsdag 47 | fredag 45 |
lørdag 57

Totalt var det 298 innbruddsalarmer i 2015
Reell hendelse
UPG
Husdyr
Åpent vindu/ dør el
Brukerfeil
Teknisk/ service
Avmeldt

1
207
14
22
34
4
18

Totalt var det 126 brannalarmer i 2015
Reell hendelse
UPG
Fukt/ kondens
Brukerfeil
Teknisk/ service
Avmeldt

2
75
4
13
2
4
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Antall utrykninger fordelt på stasjoner
Dette gir oss et innblikk i hvordan utrykningshyppighet er fordelt - mellom stasjoner,
på hvilke dager og tid på døgnet og forskjellen mellom utrykninger til brann og
innbrudd.

Side 10 av 40

Saksprotokoll
Sikring 24
Saksbehandler:
Dag Christian Holte
Behandlet av
1 Styret Follo brannvesen
2 Representantskapet Follo brannvesen
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Saksbehandler:
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Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00005-3
Møtedato

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

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

Det blir ikke gjennomført overordnet risikovurdering av målene vedtatt i budsjett og
handlingsplanen, slik gjeldende modeller for internkontroll anbefaler.
Risikovurderinger blir foretatt på enkelte områder, men uten at dette er systematisert
og fullstendig dokumentert.

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

-

Selv om ansatte har tilgang til rutiner, dokumenter og avvikssystemet i kvalitetslosen,
er det fortsatt enkelte avvik som ikke blir registrert.

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

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

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

Ås, 17. januar 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger for
prosjekt Interkontroll i møte 26.1.2016 (sak 6/16).

1.2 Sammendrag
Ski kommune har et godt kontrollmiljø. Kommunens ledelse har fokus på internkontroll.
Kommunen har samlet alle beskrivelser av rutiner (prosedyrer) i sitt kvalitetssystem
(Kvalitetslosen), som også har en modul for å registrere avvik. Rådmannens ledergruppe
følger opp avviksstatistikken, og virksomhetslederne opplyser at avvik i stor grad brukes til å
forbedre tjenesten. Kommunen har ikke foretatt tilstrekkelig risikovurdering av sine mål, slik
COSO- modellen anbefaler. Kommunens fastsatte mål følges opp, bl.a. med resultatkrav til
virksomhetsledere.

1.3 Konklusjon
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene:
1.3.1 Kontrollmiljø
Ski kommune har fokus på internkontroll, og kontrollmiljøet fremstår som godt. Virksomhetslederne gir høy skår på spørsmålet om kommunens ledelse er opptatt av internkontroll.
Kvalitetsrådgiver er en sentral bidragsyter i internkontrollen. Etiske retningslinjer er utarbeidet og praktiseres. Ansvarsforhold er tydelig gjennom kommunens delegeringsreglement.
Enkelte virksomhetsledere er ikke enige i at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring.
Innkjøpsavdelingen under virksomhet Fellestjenester er Ski kommunes kompetansesenter for
offentlige anskaffelser. Innkjøpsreglement for Ski kommune (2014, politisk vedtatt) beskriver
ansvarsfordeling ved innkjøp. Innkjøpsavdelingen har fem årsverk; avdelingsleder gir uttrykk
for at det er behov for flere.
1.3.2 Risikovurderinger og rapportering
Ski kommune foretar ingen overordnet risikovurdering eller risikovurderinger i tilknytning til
målene som er vedtatt i budsjett og handlingsplanen. Kommunen bør derfor komme i gang
med systematiske risikovurderinger av målene, samt dokumentere tiltak for å redusere risiko.
På innkjøpsområdet er det ikke satt konkrete mål, og risikovurderinger er ikke gjennomført.
Innkjøpsreglement er imidlertid utformet slik at risiko ved innkjøp er redusert, bl.a. med
innkjøpsregler (innkjøpsfullmakter).
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1.3.3 Kontrollaktiviteter
Ski kommunes rutinebeskrivelser er samlet i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Ansvaret for å
koordinere kvalitetsarbeidet i kommunen er lagt til en dedikert stilling – kvalitetsrådgiver –
noe revisor finner positivt. Alle felles rutinebeskrivelser godkjennes av kommunens ledelse.
Revisors spørreundersøkelse viser at virksomhetslederne synes kvalitetssystemet er nyttig for
at kommunen skal nå sine mål, men det har vært noen innkjøringsproblemer, og en del
medarbeidere er ikke så godt kjent med dokumentene i Kvalitetslosen. Kommunens avvikssystem er også en del av Kvalitetslosen. Det er fast rutine for hvordan avvik skal følges opp.
Svarene fra virksomhetslederne viser at de ansatte er godt kjent med avvikssystemet, men at
ikke alle avvik blir registrert.
Når det gjelder kommunens innkjøp, er organisering og ansvarsforhold avklart. Alle innkjøp
som innkjøpsavdelingen gjennomfører, blir kvalitetssikret av avdelingsleder.
1.3.4 Informasjonsflyt
Ski kommunes møtestruktur og møtehyppighet gjør at informasjonen mellom virksomhetene
og rådmannens ledergruppe flyter godt. Virksomhetslederne bekrefter i spørreundersøkelsen
at de har godt samarbeid med kommunalsjefene.
Kommunens regelverk for innkjøp skal være kjent i virksomhetene. Leder av innkjøpsavdelingen deltar på et par ledermøter i året, der innkjøpsrutiner drøftes.
1.3.5 Overvåking
Ski kommune har, etter det revisor kan se, fokus på mål og oppfølging av resultater. Overvåking og vurdering av faglige og økonomiske resultater skjer i måneds- og tertialrapporter
underveis i året og i årsrapporter ved årets slutt. Gjennom lederavtaler og oppfølging fra
kommunalsjefer blir virksomhetslederne målt på resultater som deres virksomheter oppnår.
Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne viser også at kommunen har fokus på å
bruke avvikssystemet som en kilde til forbedringer.
Det rapporteres ikke spesielt på innkjøpsområdet, som heller ikke har fastsatte mål. Innkjøpsavdelingen har til hensikt å forbedre rapporteringen.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Kommunen bør sørge for at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse for å nå sine mål
og følge lover og regler.
b. Administrasjonen bør foreta systematisk risikovurdering av vedtatte mål og utarbeide
tiltak for å redusere avdekket risiko.
c. Ledere bør sørge for at alle ansatte er kjent med relevante dokumenter i Kvalitetslosen.
d. Ansatte bør oppfordres til økt bruk av kommunens avvikssystem.
e. Det bør vurderes å styrke innkjøpsavdelingen med et årsverk.
Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Even Tveter (sign.)
prosjektleder
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
"Vurdere om Ski kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens
krav om betryggende kontroll."
Kontrollutvalgets bestilling inneholder en problemstilling med fem punkter:
"Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om betryggende kontroll i
Ski kommune?"
1. Kontrollmiljøet og etablering av fundament for internkontroll.
2. Risikovurderinger og rapportering/aggregering til ledelsesnivået.
3. Kontrollaktiviteter og rapportering av avvik til ledelsesnivået.
4. Informasjonsflyt i organisasjonen om oppfølgingsaktivitetene.
5. Overvåking av oppfølgingsaktiviteter og iverksetting av tiltak.
Kontrollutvalget godkjente (26.1.2016) prosjektplan, som la til grunn at kommunens internkontroll gjennomgås utfra COSO-modellens fem komponenter. Vi betrakter dette som fem
problemstillinger. Etter ønske fra kontrollutvalget belyser vi problemstillingene med
fagområdet innkjøp.

2.2 Presiseringer og avgrensninger
Det er ikke krav om at kommuners internkontroll skal følge COSO-modellen.1 Det finnes
flere modeller som internkontrollen kan følge. KS' Rådmannens internkontroll (2013) redegjør for tre rammeverk for virksomhetsstyring (internkontroll), hvorav COSO er ett. Rammeverkene har mange likhetstrekk. I denne forvaltningsrevisjonen legger vi altså til grunn
COSO-modellen med dens fem hovedkomponenter, som omtales nærmere i vedlegg 1.2

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering
Ski kommune hadde en befolkningsvekst på 233 innbyggere (+0,8 %) i 2014 og 486 innbyggere (+1,6 %) i 2015. Ski kommune hadde 30 261 innbyggere per 1.1.2016.
Sum driftsinntekter var på 2,1 mrd. kr i regnskap 2015. Kommunens ansatte utfører til
sammen ca. 1812 årsverk. Gjeldende administrativ organisering, som i hovedtrekk ble innført
1.1.2014, omfatter rådmann, fire kommunalsjefer og 32 virksomheter:

1

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ble etablert i USA i 1985 av
fem forbund for revisjon og regnskapsføring, for å bekjempe bedrageri i næringslivet, høyne forretningsetikk,
styrke internkontroll og forbedre finansiell rapportering.
2

Prosedyre vil si "framgangsmåte", og rutine er en "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Ordene brukes
synonymt i denne rapport.
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Ski kommunes administrative organisering fra 1.12.2016. Kommunalsjef Samfunn tiltrer i mars 2017.

Hver kolonne utgjør et kommunalområde. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre):
Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administrasjon. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt
område.
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2.4 Metode
2.4.1 Metode generelt
Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.
Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden. 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. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon
skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet
for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."
2.4.2 Metode i dette prosjektet
Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk for kommunene og bransjestandarder, især:
• Kommuneloven (1992) § 23 nr. 2: "Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll."
• Kommunaldepartementets veileder (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i
kommunane.3
• COSO-modellen (2013): Internkontroll – et integrert rammeverk.
Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse og statistisk analyse. Revisor har
hatt møter med syv kommunale ledere m.fl. (jf. tabell nedenfor). En nettbasert spørreundersøkelse (Questback) ble sendt til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 personer svarte (81 %).
Dette anses som en høy svarprosent. Kommunens styringsdokumenter (jf. 8 Litteratur) er
kilder til fakta.

3

Den gang Kommunal- og regionaldepartementet, nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2015 (endelige tall) er benyttet. Kostra
(Kommune Stat Rapportering) er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. Kommunesammenlikning gir et nyttig
fugleperspektiv på kommunen.
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en
rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens
verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
24.11.2015: Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet
Internkontroll.
26.1.2016: Kontrollutvalget godkjente prosjektplan.
20.5.2016: Oppstartsbrev sendt rådmann Audun Fiskvik.
15.6.2016: Oppstartsmøte avholdt med virksomhetsleder for Fellestjenester Arne Rønhovde,
som rådmannen utnevnte til kontaktperson for prosjektet.
28.6.2016: Møte med rådmannen.
11.8.2016: Møte med kvalitetsrådgiver Heidi P. Grøtvedt.
12.8.2016: Møte med avdelingsleder for innkjøpsavdelingen (innkjøpsleder) Ulla Listerud.
6.9.2016:
Møte med kommunalsjef for Oppvekst Jane Short Aurlien.
13.9.2016: Møte med kommunalsjef for Velferd Marit Rød Kronborg.
26.9.2016: Møte med virksomhetsleder for Økonomi (økonomisjef) Terje Trovik.
5.12.2016: Verifisering av revisjonsrapport.
28.12.2016: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.
10.1.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sent til Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
24.1.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.
Når aktiviteter strekker seg over flere dager, oppgis startdato. Personers navn oppgis første gang, deretter tittel.

Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til
revisjonsrapporten ligger i vedlegg.
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3 KONTROLLMILJØ
Problemstilling nr. 1: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder kontrollmiljøet og etablering av
fundament for internkontroll.

3.1 Revisjonskriterier
Ski kommune skal ha et godt kontrollmiljø med fokus på:
• Etiske verdier.
• Kompetanse.
• Ansvar og myndighet.

3.2 Fakta
3.2.1 Generelt
Utgifter til administrasjon og styring
Kommunenes kapasitet for internkontroll avgjøres i noen grad av deres samlede utgifter til
administrasjon og styring:

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB): Kostra-tabell A. Finansielle nøkkeltall og adm,, styring og fellesutgifter.
SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. 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.

Ski kommunes utgifter til administrasjon og styring lå (2015) 5 % under Kostra-gruppe 13 og
11 % under Akershus-kommunene.
Holdning til internkontroll
Rådmannen poengterer at både rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne har en positiv
holdning til internkontroll og ser det som nyttig. Kunnskapen om internkontroll blant
kommunens ansatte kan bli bedre.
Rådmannen opplyser at Ski kommune har deltatt i KS' effektiviseringsnettverk, der internkontroll var ett av temaene på samlingene. Kvalitetsrådgiver var kommunens kontaktperson i
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nettverket; også rådmann og kommunalsjefer har deltatt på enkelte samlinger.
Kvalitetsrådgiver holdt høsten 2014 kurs i internkontroll for kommunens virksomhetsledere
og barnehagestyrere. Kurset tok for seg tre elementer:
• Sektorovergripende internkontroll.
• Tjenestespesifikk internkontroll.
• Interkontroll i støtteprosesser.
Kvalitetsrådgiver besøkte i 2015 alle virksomheter (unntatt tre). Temaet på møtene var bruken
av Kvalitetslosen:
• Hvordan finne fram i Kvalitetslosen i Ski kommune?
• Avviksprosedyre ble gjennomgått.
• Utarbeide/oppdatere dokumenter som sikrer arbeidsprosesser.
• Virksomhetenes utfordringer i bruk av Kvalitetslosen.
Kvalitetsrådgiver deltok i 2015 og 2016 på tre virksomhetslederforum og ett rektormøte der
internkontroll var tema, bl.a. bruk av Kvalitetslosen og avvikshåndtering.
I revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne ble de spurt om de er enige i en del
påstander vedrørende holdninger til internkontroll. 26 virksomhetsledere svarte:

Kommunens ledelse er opptatt av internkontroll

5.15

Som virksomhetsleder har jeg tilstrekkelig kompetanse om
internkontroll.

4.65

Vi har systemer og rutiner i min virksomhet som sikrer en målrettet
og kostnadseffektiv drift

4.88

Vi har systemer og rutiner i min virksomhet som sikrer at vi
overholdelser lover og regler ved utførelse av tjenestene.

5.08

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarene gjengis i
diagrammet som gjennomsnittskår.

Diagrammet viser at virksomhetslederne mener at kommunens ledelse er opptatt av internkontroll. Om lag halvparten av virksomhetslederne er bare delvis enig i at de har tilstrekkelig
kompetanse innen internkontroll; den andre halvparten er enten enig eller helt enig i at de har
tilstrekkelig kompetanse.
Etikk
Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (revidert 22.6.2016) er inndelt i følgende
kapitler:
1. Integritet og omdømme.
2. Kommunens interesser – personlige interesser.
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3.
4.
5.
6.
7.

Habilitet.
Forvaltning av kommunens ressurser.
Forretningsmessige forhold.
Åpenhet.
Taushetsplikt.

Forordet poengterer at Ski kommunes verdigrunnlag for all mellommenneskelig kontakt er
"åpenhet og respekt". Kapittel 4 pålegger at "Kommunens ressurser ivaretas på den mest
hensiktsmessige og rasjonelle måte". Arbeidsreglement for ansatte i Ski kommune (2013)
bestemmer i § 26 at alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer.
De etiske retningslinjene er sentrale i det arbeidet kommunens ansatte utfører, poengterer
rådmannen. Alle ansatte skal ha opplæring i de etiske retningslinjene. Ski kommunes Informasjonshefte for nyansatte 2015 redegjør (pkt. 1.1) for at kommunen har utarbeidet etiske
retningslinjer, som er vedlagt informasjonsheftet. Kommunalsjef for Velferd mener at
kollegaveiledningen på nettverksmøtene er en viktig arena for å diskutere etiske spørsmål.
Ski kommune meldte seg inn i Transparency International i mars 2015. Medlemskapet
forplikter kommunen til å praktisere nulltoleranse for korrupsjon, samt å jobbe for å øke
bevisstheten og kunnskapen rundt etiske utfordringer og dilemmaer, slik at kommunen står
bedre rustet til å ta avstand fra uetisk praksis.
Revisor spurte virksomhetslederne om de er enige i en del påstander om etikk i Ski kommune:
Kommunens ledelse har fokus på etiske problemstillinger.

5.32

Jeg er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer.

5.42

Mine medarbeidere er godt kjente med kommunens etiske
retningslinjer

4.88

Vi har ofte diskusjoner omkring etiske problemstillinger ved min
virksomhet.
1.00

4.68

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at virksomhetsledere mener de er godt kjent med kommunens etiske
retningslinjer, men at kunnskapen er noe mindre hos medarbeiderne. Etter virksomhetsledernes oppfatning har kommunens ledelse fokus på etikk.
Fordeling av ansvar og myndighet
Delegeringsreglement i Ski kommune (2011) er supplert med Delegering av fullmakt fra
rådmannen (2013), som delegerer følgende myndighet og ansvar til virksomhetslederne:
• Budsjettansvar for samtlige konti innenfor virksomhetens område.
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• Myndighet til å omfordele innen virksomhetens budsjett.
• Ansvar for å påse at virksomhetens aktivitetsnivå og ressursbruk ligger innenfor
vedtatt budsjettramme og er i tråd med de mål som ligger som forutsetning.
• Ansvar for å utøve sin myndighet i tråd med kommunens økonomireglement.
• Ansvar for at innkjøpsreglementets rutiner følges i virksomheten.
• Attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor tildelt budsjettramme. Myndigheten
kan ikke brukes til å pådra kommunen framtidige utgifter ut over årsbudsjettets
ramme.
Kommunalsjefenes myndighet er ikke beskrevet. Kommunalsjefene kan i følge reglementet
likevel videredelegere generell anvisningsmyndighet til én person per virksomhet som innehar
stedfortrederfunksjon e.l. for virksomhetsleder. I tillegg kan kommunalsjefene videredelegere
anvisningsmyndighet til fag-/avdelingsledere på utvalgte steds- og artskonti innenfor
virksomheten. Stillingsbeskrivelser gir kommunalsjefer ansvar for:
• Å lede og utvikle eget ansvarsområde.
• Å ha personalansvar for virksomhetsledere som rapporterer til stillingen.
• Budsjettering, økonomistyring og oppfølging av den økonomiske styringen av hvert
virksomhetsområde som rapporterer til kommunalsjef.
• Å initiere, lede og gjennomføre organisasjons- og administrative prosesser og andre
endringsprosesser innen eget ansvarsområde.
• Å delta i rådmannens ledergruppe og dermed ha medansvar for den totale administrative styringen og utviklingen av kommunen.
• Arbeid overfor hovedutvalg.
• Å delta i aktuelle nettverk og arenaer for samarbeid, møter og drøftinger med politisk
ledelse og tillitsvalgte.
Ingen virksomhetsledere bør være i tvil om hvilket ansvar de har for å oppfylle virksomhetens
mål økonomisk og administrativt, etter rådmannens vurdering.
Virksomhetene er samlet i nettverk som tilsvarer kommunalområdene. Nettverkene, som har
møter hver 14. dag, er arenaer for virksomhetene til å samhandle, samt gi kommunalsjefene
oversikt over hva som rører seg i virksomhetene. Temaer på møtene er kollegial veiledning og
informasjon fra/til kommunalsjefen. Kommunalsjef for Velferd mener at nettverkene har en
viktig strategisk rolle: Virksomhetslederne ser helheten på en bedre måte, og de bidrar i
styringen av kommunen. Nettverket har utarbeidet de kommunale målene for sitt område.
Kommunalsjef for Velferd mener videre at Ski kommune har en klar struktur, rollefordeling
og ansvar på de ulike nivåer. Økonomi følges godt opp av økonomiavdelingen, som deltar på
nettverksmøter ved behov.
Kvalitetshåndbok for arbeid med kvalitetsforbedring i Ski kommune (2014) fastsetter i kapittel
IV (s.14) at kommunens kvalitetsutvalg består av rådmannens ledergruppe med kvalitetsrådgiver som sekretær. Kvalitetsutvalgets mandat er:
• Sette overordnede mål for kvalitetsutviklingsarbeidet og beslutte satsningsområder.
• Organisere og lede kommunens kvalitetsutviklingsarbeid innen tjenesteproduksjon og
arbeidstakernes HMS.
• Godkjenne retningslinjer som vedrører hele kommunen (mer enn én virksomhet).
• Utvikle og revidere kommunens kvalitetssystem.
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• Fatte vedtak om bruker- og medarbeiderundersøkelser i kommunen.
Kvalitetsutvalget har månedlige møter. Kvalitetsrådgiver deltar og kommer med innspill, bl.a.
om avvikshåndtering.
Kvalitetsarbeidet i virksomhetene skal ledes og koordineres av virksomhetsleder og dennes
ledergruppe. Revisor stilte spørsmål om dette:
"Forventninger til meg som leder er tydelig kommunisert".
Virksomhetsledernes svar:
Helt uenig

0.0%

Uenig

0.0%

Delvis uenig

3.8%

Delvis enig

11.5%

Enig

50.0%

Helt enig

34.6%

Vet ikke/ikke relevant

0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prosent

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som en påstand.

Diagrammet viser at 84 % av virksomhetslederne er enig/helt enig i at forventninger til dem er
tydelig kommunisert. Om lag 4 % er delvis uenig i dette. Alle virksomhetsledere (unntatt én)
oppgir at de har inngått en lederavtale.
Kompetanse
Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport Omorganisering – økonomi og IKT
(3.3.2016) for Ski kommune tok bl.a. for seg kompetanseutvikling. Rapporten opplyser at
kommunen har endret rutinene for prioritering av sentrale kompetansetiltak, iverksatt nye
rutiner for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser og igangsatt et lederutviklingsprogram. HR-tiltakene (Human Resources) skal være målrettet og i samsvar med kommunens
strategiske satsingsområder, slik de fremkommer i kommuneplanen. Virksomhet HR ble
etablert i 2013, noe som har gitt HR-funksjonen et faglig løft og understøtter kommunens
strategiske målsettinger. Administrasjonen er for øvrig fornøyd med rekrutteringen til ledige
stillinger i kommunen.
Ski kommune har utarbeidet Sentral kompetanseplan 2015. Planen angir mål og tiltak for
kommunalområdene Velferd, Oppvekst, Samfunn og Administrasjon.
Kvalitetshåndbok for arbeid med kvalitetsforbedring i Ski kommune (2015) opplyser (s. 13) at
kommunens kompetanseplan består av en overordnet del og en del per virksomhet. Ski
kommune har også en Veileder for strategiske kompetanseplaner i Ski kommune (2014), der
forordet opplyser: "Denne veilederen er ment som en mer utfyllende forklaring til arbeidet
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med virksomhetens strategiske kompetanseplaner. Den tar for seg kompetanseplanens forankring og ambisjoner, nettverkenes overordnede mål og føringer, samt forklarer de enkelte
elementene i planen".
Kommunalsjef for Velferd opplyser at det er utarbeidet en helhetlig kompetanseplan Velferd,
som kommunens kompetanserådgiver bisto med å utarbeide. Kompetanserådgiver arbeider
med kompetanseutvikling i alle virksomheter, herunder å koordinere opplæringen. Kompetanserådgiver har også ansvar for å tildele utdanningsstipend. Også kreftkoordinator og
demenskoordinator er viktige for kompetansen i virksomhetene.
Revisor spurte virksomhetslederne om de er enige i en del påstander om kompetanse i
kommunen. Virksomhetslederne svarte slik:

Det er gjennomført systematiske
vurderinger av virksomhetens
kompetansebehov.

5.38

De ansatte får i tilstrekkelig grad anledning
til å delta på kurs eller videreutdanning.

4.81

Det er tilfredsstillende kompetanse i min
virksomhet slik at vi kan oppfylle krav og
regelverk på området

4.85

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at virksomhetslederne oppgir at systematisk vurdering av virksomhetens
kompetansebehov gjennomføres i stor grad. Når det gjelder spørsmålet om de ansatte får
tilstrekkelig grad av mulighet til å delta på kurs og om det er tilfredsstillende kompetanse i
virksomhetene til at krav og regelverk blir oppfylt, er skåren fra virksomhetslederne noe
lavere. Omlag 11 % av virksomhetslederne er uenig eller delvis uenig i at de ansatte får
anledning til å delta på kurs eller videreutdanning i tilstrekkelig grad. 8 % er uenig/delvis
uenig i at de har tilstrekkelig kompetanse i sin virksomhet til å oppfylle krav og regelverk på
området.
3.2.2 Kontrollmiljø – innkjøp
Ski kommune opprettet en egen innkjøpsavdeling i 2012, under virksomhet Fellestjenester.
Innkjøpsavdelingen består av avdelingsleder (innkjøpsleder) og fire rådgivere. Innkjøpsleder
oppgir at organisasjonen fortsatt er ung og under utvikling. En av rådgiverne er for tiden
avsatt til å jobbe med implementering av innkjøpssystemet – Agresso Innkjøp.
Innkjøp gjennomføres slik:
• Innkjøp over 500 000 kr (alle beløp eks. mva): Gjennomføres av innkjøpsavdelingen.
• Innkjøp på 100 000–500 000 kr: Kan gjennomføres av virksomhetene med
kvalitetssikring fra innkjøpsavdelingen. I praksis gjennomfører innkjøpsavdelingen
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flesteparten av alle innkjøp over 100 000 kr.
• Innkjøp under 100 000 kr: Gjennomføres av virksomhetene; innkjøpsavdelingen
veileder etter behov.
All innkjøpsfaglig kompetanse er samlet i innkjøpsavdelingen, som er kommunens spesialist
på offentlige anskaffelser. Innkjøpsleder oppgir at avdelingen har god kompetanse, men det
trengs løpende påfyll i et komplekst fagområde.
De som gjennomfører innkjøp i virksomhetene, skal ha kjennskap til Lov om offentlige
anskaffelser (1999), Forskrift om offentlige anskaffelser (2006) og Innkjøpsreglement for Ski
kommune (2014). Innkjøpsleders inntrykk er at virksomhetene har "veldig respekt" for lovverk og reglement for innkjøp. Innkjøpsleder mener videre at Ski kommune er i en positiv
utvikling på innkjøpsområdet.
I spørreundersøkelsen fremsatte revisor følgende påstander om Ski kommunes innkjøp.
Virksomhetslederne svarte:

Samarbeidet med innkjøpsavdelingen
fungerer bra

4.71

Virksomheten min får den hjelpen de
trenger fra innkjøpsavdelingen

4.83

Virksomheten min har kompetanse til å
gjøre innkjøp i samsvar med kommunens
rutiner
1.00

4.72

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at virksomhetslederne gjennomgående er fornøyde med samarbeidet med
innkjøpsavdelingen: 61 % oppga at de er enig eller helt enig i at samarbeidet fungerer bra; 12
% svarte at de er delvis uenig i dette. De fleste av virksomhetslederne mener at de får den
hjelpen de trenger fra innkjøpsavdelingen. Virksomhetslederne har med noen unntak vurdert
at virksomhetens innkjøpskompetanse er relativ god.
Innkjøpsleder gir uttrykk for at innkjøpsavdelingen har for lite tid til å jobbe med den strategiske delen av innkjøpene i Ski kommune. Etter hennes mening har kommunen et potensial
for bedre strategiske innkjøp, men dette krever ressurser som avdelingen ikke har i dag. Nye
IT-verktøy vil hjelpe noe, men man trenger også flere ansatte til bedre å følge opp kontrakter,
markedsundersøkelser og innkjøpsanalyser.
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3.3 Vurdering
3.3.1 Kontrollmiljø generelt
Kvalitetsrådgiver står sentralt i Ski kommunes arbeid med internkontroll. Virksomhetslederne
gir høy skår på spørsmålet om kommunens ledelse er opptatt av internkontroll, og de anser at
de selv har relativt god kompetanse på området.
Alle ansatte må forholde seg til Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (2016);
nyansatte får opplæring i dette. Spørreundersøkelsen viser at virksomhetslederne mener at
lederne har fokus på etiske retningslinjer. Sin egen kompetanse på området anser de som god.
Ansvarsforhold er tydelig gjennom kommunens delegeringsreglement. Etter rådmannens
vurdering er alle virksomhetsledere i tilstrekkelig grad kjent med sitt ansvar. Virksomhetslederne har i stor grad bekreftet dette gjennom sine svar i spørreundersøkelsen.
Systematisk vurdering av ansattes kompetanse blir gjennomført, ifølge virksomhetsledernes
svar på spørreundersøkelsen og intervju med sentrale personer. Noen virksomhetsledere er
ikke enige i at medarbeiderne i tilstrekkelig grad får delta på kurs eller videreutdanning. To av
virksomhetsledere har svart at de mener at virksomheten ikke har tilstrekkelig kompetanse til
å oppfylle lovkrav. Dette bør kommunen ta tak i.
Økonomiske forutsetninger for internkontroll er tilnærmet like gode i Ski kommune som i
sammenliknbare kommuner. Kommunen har fokus på internkontroll. Etter revisors vurdering
eksisterer det et godt kontrollmiljø i Ski kommune.
3.3.2 Innkjøp
Innkjøpsavdelingen er Ski kommunes kompetansesenter for offentlige anskaffelser. Innkjøpsreglement for Ski kommune (2014) beskriver ansvarsforhold i innkjøpsprosesser. Det ligger
således til rette for at kontrollmiljøet for innkjøp er godt. Virksomhetslederne gir i spørreundersøkelsen uttrykk for at de er godt fornøyd med samarbeidet med innkjøpsavdelingen.
Regelverket for offentlige anskaffelser er komplekst, og feil i innkjøpsarbeidet kan få økonomiske og rettslige konsekvenser for kommunen. Innklaging til Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA) kan gi omdømmetap for kommunen. Revisor har gjennomført et søk i
KOFAs register for klagesaker de siste fire årene. Ski kommune har ikke fått noen dom her.
Innkjøpsleder oppgir at innkjøpsavdelingen er presset på tid og trenger flere medarbeidere.
Revisor antar at rådmannen vil vurdere innkjøpsavdelingens behov i forhold til andre behov
ved utarbeiding av Budsjett og handlingsplan 2017–2020.
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4 RISIKOVURDERINGER OG RAPPORTERING
Problemstilling nr. 2: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder risikovurderinger og rapportering/
aggregering til ledelsesnivået.

4.1 Revisjonskriterier
• Det bør foretas risikovurdering av hvilke forhold som kan hindre måloppnåelsen.
• Relevante mål som det skal styres etter, må være etablert.
• Det må iverksettes tiltak som motvirker de risikoer som er avdekket.

4.2 Fakta
4.2.1 Generelt
Målstyring
Kommuneplan 2011–2022 definerer Ski kommunes langsiktige mål og danner grunnlag for
årsbudsjett og fireårig handlingsplan (økonomiplan). Budsjett og handlingsplan 2016–2019
oppsummerer (s. 63) kommuneplanens mål i fire punkter:
• Ski kommune skal ha et godt tilbud til innbyggerne.
• Ski kommune skal ha en bærekraftig økonomi.
• Ski kommune skal være en aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler.
• Ski kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.
Det tidligere "overordnet målkart" erstattes i Budsjett og handlingsplan 2016–2019 av målog resultatkjeden. Dette er i tråd med vedtak i Budsjett og handlingsplan 2015–2018.
Budsjett og handlingsplan 2016-2019 sier i kapittel 6.1: "Mål settes for å vise hva kommunen
skal oppnå. For å nå målene må det skapes resultater som kan måles. Disse sammenhengene
er viktige verktøy for å utarbeide relevante analyser som sikrer god styringsinformasjon i
virksomhetene og for både administrativ og politisk ledelse. Resultatdokumentasjon er
nødvendig for at innbyggerne i kommunen skal være sikre på at kommunens midler blir
anvendt best mulig."
Mål- og resultatkjeden beskriver kommunens definerte mål med tilhørende resultater:

Kilde: Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (s. 64).

Mål- og resultatkjeden har blitt utarbeidet gjennom en prosess hvor både politikere,
rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og tillitsvalgte har deltatt. Dette legger grunnlaget for et bredt eierskap og dermed vilje til å bruke mål- og resultatkjeden.
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Før hvert mål står det ett eller flere resultater, som bidrar til at målet blir oppnådd. En
indikator beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad kommunen når sine resultater.
De fire målene gjelder kommunen som helhet. Målene er like viktige og interessante
sett fra et overordnet ståsted. I dette kapittelet (i budsjett og handlingsplan) omtales likevel
bare overordnede resultater for målene for økonomi, samfunnsutvikling og medarbeidere.
Resultater knyttet til målet om godt tilbud til innbyggerne, omtales i tjenestekapitlene.
I mål- og resultatkjeden skal det angis en verdi som sier noe om utgangspunktet for videre
utvikling på resultatsiden, nemlig faktisk nivå 2014. Ettersom det er første gang mål- og
resultatkjeden tas i bruk, beskrives også resultater som nå måles for første gang. I fremtidige
budsjett og handlingsplaner vil historiske tall på alle resultater fremgå.
Resultatkravene til virksomhetene er de målene som framgår av budsjett og handlingsplanen.
Ifølge rådmannen er målene tema på alle møter med virksomhetsledere. Kommunestyret
måler rådmannen på om kommunen når de mål som er satt. For 2016 er det utarbeidet flere
detaljerte mål for virksomhetene enn tidligere. Virksomhetene selv har kommet med forslag
til hva som bør måles. Målene er tilslutt satt sammen av ledergruppen og vedtatt av kommunestyret. Rådmannen er opptatt av at det skal settes realistiske mål og at virksomhetene skal
ha realistiske budsjetter.
Risikovurderinger
I følge rådmannen gjennomføres det ikke overordnede risikovurderinger i Ski kommune.
Kommunalsjef for Oppvekst bekrefter at det ikke gjøres overordnede risikovurderinger av
kommunens fastsatte mål.
Den årlige budsjettprosessen starter med at rådmannen sender ut et budsjettrundskriv til virksomhetene, som drøftes i virksomhetslederforum. Konsekvensutredninger av aktuelle
endringer eller besparelser utarbeides, og i denne forbindelse foretas risikovurderinger.
Virksomhetene oppfordres til å være tydelige på hva man får gjort med budsjettet og hva som
må prioriteres bort. Konsekvenser av prioriteringer må komme fram.
Kvalitetsrådgiver opplyser at rådmannen har satt fokus på at virksomhetene skal gjennomføre
risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) der dette er nødvendig. Avvikssystemet brukes
til å vurdere behovet for risikoanalyser; på tjenesteområder med mange avvik bør risikoanalyse gjennomføres.
Med bakgrunn i folkehelseloven (2011) § 5 har Ski kommune utarbeidet Kunnskapsdokument
– en oversikt over helsetilstanden i Ski kommune (2014). I innledningen heter det: "I kunnskapsdokumentet har vi samlet informasjon og opplysninger fra forskjellige pålitelige kilder
som vurderes å være viktige for utarbeidelse av overordnede kommunale planer. Det har vært
et mål at den kunnskapen som fremkommer i dokumentet, skal være objektiv og sann."
Kommunalsjef for Oppvekst opplyser at Ski kommune er i gang med å utarbeide Strategiplan
Oppvekst 2016–2025 (Sammen om skikkelig god oppvekst). Strategiplanen ble vedtatt i
kommunestyret 7.12.2016.
Kladdeskjema risikovurderinger (20.9.2016) er utarbeidet for å foreta risikovurderinger. En
metodikk for vurdering av risiko for informasjonssikkerhet er utarbeidet (Informasjon
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vedrørende risiko- og sårbarhetsanalyse ROS 2014).
Kvalitetsrådgiver er pådriver for en mer planmessig bruk av risikovurderinger i virksomhetene. Hun gir bl.a. opplæring i ROS-modulen i Kvalitetslosen.
Flere virksomheter har utarbeidet ROS-analyser. Virksomhet Kommunalteknikk utarbeider
eksempelvis ROS-analyser for vann og avløp, som arkiveres i fagsystemet (ikke i Kvalitetslosen).
I spørreundersøkelsen ble virksomhetslederne forelagt en del påstander om mål- og risikovurderinger. Virksomhetslederne svarte slik:

Virksomheten jeg leder har klare mål som vi skal nå.

5.50

Vi gjennomfører risikovurderinger av målene vi styrer
mot.

4.30

5.00

Vi gjennomfører evalueringer av om vi når våre mål.

Vi har utarbeidet tiltak for å møte risikoområdene som
er avdekket
1.00

4.76

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at det er stor enighet blant virksomhetslederne om at de har klare mål som
skal nås. Når det gjelder å gjennomføre risikovurderinger av målene, spriker svarene: 38 %
oppga at de er enige eller helt enige i at det det er gjennomført risikovurderinger av målene.
11 % var uenig eller delvis uenig i påstanden, mens 11 % vet ikke om det er gjennomført
risikovurderinger.
65 % av virksomhetslederne bekreftet at tiltak for å møte avdekkede risikoområder er
utarbeidet. Ingen har svart at de er uenige i påstanden, men 3,8 % svarte "vet ikke".
På påstanden "det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med utarbeidelse av rutiner og
prosedyrer" har virksomhetslederne svarte følgende:
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6.00

Helt uenig

0.0%

Uenig

0.0%

Delvis uenig

11.5%

Delvis enig

42.3%

Enig

34.6%

Helt enig

7.7%

Vet ikke

3.8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prosent

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som en påstand

Diagrammet viser at 42 % er enig/helt enig i at det gjennomføres risikovurderinger; 42 % er
delvis enig. De aller fleste virksomhetslederne svarer altså på den positive siden av skalaen.
4.2.2 Risikovurderinger – innkjøp
Innkjøpsleder opplyser at det ikke gjennomføres konkrete risikovurderinger på innkjøpsområdet, men flere elementer inneholder risikoreduksjon. Innkjøpsreglement for Ski kommune
redegjør for fullmakt for signering av kontrakt for alle kjøp over 100 000 kr. For kjøp under
100 000 kr er det utarbeidet retningslinjer.
I alle anbudsopplegg som innkjøpsavdelingen gjennomfører, utarbeides framdriftsplan for
hele innkjøpsprosessen. Ønsket kontraktsdato fastsettes, og forutgående milepæler tidfestes.
Alt av reglement, retningslinjer og dokumentmaler i innkjøpsarbeidet er tilgjengelig på
kommunens intranett og i Kvalitetslosen.
Innkjøpsavdelingens årsplan gir oversikt over alle anbud som skal gjennomføres i løpet av
året. Årsplanen baserer seg på behov for bistand innmeldt av virksomhetene. Store innkjøpere,
som virksomhetene Kommunalteknikk og Eiendom, har møter med innkjøpsavdelingen der
deres bistandsbehov gjennomgås.
Innkjøpsavdelingen har god kommunikasjon med rådmannens ledergruppe; innkjøpsleder
deltar på enkelte ledermøter og informerer om aktiviteten i avdelingen. Det gjennomføres
også møter med kommunalsjefer angående enkeltsaker ved behov. Innkjøpsleder tar sikte på
at innkjøpsrapporteringen blir mer formalisert fra 1. halvår 2017.

4.3 Vurdering
4.3.1 Risikovurderinger og rapportering generelt
Ski kommune la om sitt målstyringsopplegg i Budsjett og handlingsplan 2016–2019, der målog resultatkjeden ble innført. Første rapportering på kommunens nye mål vil komme i
årsrapport for 2016.
COSO-modellen innebærer at det fastsettes mål som risikovurderes: Virksomhetene vurderer

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune

20

hva som kan hindre dem i å nå sine mål. Risikovurderingene danner grunnlag for kommunens
tiltak for å håndtere risiko.
Ski kommune har ikke et system for risikovurdering på overordnet nivå og av de vedtatte
målene, men det gjennomføres likevel en del risikovurderinger i kommunen: I budsjettprosessen gjennomføres risikovurderinger knyttet til innsparinger. Rutinebeskrivelser utarbeides
med utgangspunkt i risikovurderinger. I spørreundersøkelsen svarer mange virksomhetsledere
at de gjennomfører risikovurderinger av målstyringen, og at de har utarbeidet tiltak for å møte
avdekket risiko. Kommunen gjør tydeligvis en del på dette området uten at det er systematisert og fullstendig dokumentert.
Ski kommune bør derfor i større grad gjennomføre og dokumentere systematiske risikovurderinger av kommunens mål og risikoreduserende tiltak.
4.3.2 Innkjøp
På innkjøpsområdet er det ikke satt konkrete mål; risikovurderinger på området er heller ikke
gjennomført. Innkjøpsreglementet er imidlertid utformet slik at risiko ved innkjøp er redusert,
bl.a. med innkjøpsregler (fullmakter).
Leder av innkjøpsavdelingen gir uttrykk for at avdelingen har for liten bemanning i forhold til
sine oppgaver. Det bør derfor foretas en risikovurdering av innkjøpsarbeidet, herunder om
dagens opplegg er tilstrekkelig, om rutinene kan effektiviseres eller om bemanningsøkning er
nødvendig.
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5 KONTROLLAKTIVITETER
Problemstilling nr. 3: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder kontrollaktiviteter og rapportering av
avvik til ledelsesnivået.

5.1 Revisjonskriterier
• Ski kommune bør ha et dokumenthåndteringssystem for retningslinjer,
rutinebeskrivelser og handlingsplaner der dokumentene er oppdaterte og tilgjengelige.
Dokumentene bør være kjent blant de ansatte.
• Ski kommune bør ha et system for å systematisere avvik.

5.2 Fakta
5.2.1 Generelt – kvalitetssystem
Dokumenthåndtering
Compilo AS, Fornebu, har utviklet Kvalitetslosen og levert programvaren til over 200
kommuner. IT-systemet består av moduler for dokumenthåndtering, ROS-analyse og avvikssystem, som til sammen betegnes kvalitetssystem.4 Også andre IT-systemer, som økonomisystem, og manuelle rutiner rundt IT-systemene, inngår i begrepet kvalitetssystem.5
Ski kommune inngikk kontrakt med Compilo AS om kjøp (abonnement) i mai 2012. Mange
ansatte fikk opplæring i 2012 og 2013. Dokumenter med retningslinjer og prosedyrer kom
etter hvert på plass i Kvalitetslosen.
Ski kommunes kvalitetsdokumentasjon – reglementer, retningslinjer, prosedyrer, skjemaer og
brevmaler – blir lagret i modulen for dokumenthåndtering. Systemet gir ledere oversikt og
kontroll over hvilke dokumenter, med oppdateringer, som legges i kvalitetssystemet. Systemet
gir full historikk på alle dokumenter, som tildeles en sporbar ID (jf. ISO 9001:2008).
Kvalitetsutvalget skal sikre ensartet praksis i kommunens kvalitetsarbeid. Kvalitetsutvalget
består av rådmannens ledergruppe og er et bindeledd mellom rådmannen og virksomhetene.
Kvalitetsutvalget godkjenner overordnede styringsdokumenter, som gjelder for mange virksomheter. Dokumenter som bare gjelder en enkelt virksomhet, godkjennes av virksomhetsleder og arkiveres i Kvalitetslosen av virksomheten selv.
Kvalitetsrådgiver er sekretær for kvalitetsutvalget og legger saker fram for utvalget, samt
utarbeider saksframlegg til politisk nivå. Kvalitetsrådgiver arkiverer og følger opp styringsdokumentene i Kvalitetslosen og koordinerer alle brukerundersøkelser.
4

"Kvalitetslosen" er egentlig det tidligere varemerket for IT-systemet, men siden navnet er innarbeidet i Ski
kommune, velger vi å benytte det i rapporten. "Vi har utviklet kvalitetssystemet til å bli et styringssystem, med
flere nye moduler, bl.a. årshjul og prosesstyring," skriver Compilos daglige leder John Tonheim til revisor.
5

Kvalitetshåndbok for arbeid med kvalitetsforbedring i Ski kommune definerer følgende: "Et kvalitetssystem
skal sikre at kvaliteten på den enkelte kommunale tjeneste utvikles og styres i samsvar med vedtatte gjeldende
lover og forskrifter, de planforutsetninger som er gitt i gjeldende Kommuneplan samt de vedtatte
tjenestebeskrivelser og evt. serviceerklæringer som er gitt."
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Kvalitetsrådgiver leder opplæringen i Kvalitetslosen. Alle virksomheter har utnevnt superbrukere, som har ansvar for opplæring i sin virksomhet. Et nettverk for superbrukere har
månedlige møter.
Alle ansatte har lesetilgang til alle dokumenter i Kvalitetslosen. En prosedyre for utarbeiding
av prosedyrer foreligger. Alle prosedyrer må oppdateres (revideres) innen 12 måneder.
Ansvarlig for prosedyren får automatisk beskjed fra Kvalitetslosen om at det må gjøres.
For alle dokumenter angis minst fem søkeord i Kvalitetslosen, slik at det skal være lett å finne
ønskede dokumenter med søkemotoren. Den ansatte kan legge dokumenter som "favoritter",
for lett tilgang.
Kvalitetsrådgiver bistår ved utarbeiding av prosedyrer i virksomhetene dersom de ønsker det.
Spesielt er det fokus på mål for prosedyren og hvem den gjelder for. Også HMS-rådgiver
bidrar. Kvalitetsrådgiver deltar i en del ledermøter i virksomhetene for å informere om
Kvalitetslosen.
Kommunalsjef for Oppvekst opplyser at man har fokus på å ha gode og relevante rutinebeskrivelser/prosedyrer. Rådmannen er av den oppfatning at kommunens kvalitetssystem –
Kvalitetslosen – fungerer bra; de ansatte benytter det i stor utstrekning.
I spørreundersøkelsen fremsatte revisor påstander om bruken av Kvalitetslosen.
Virksomhetslederne svarte:

Kvalitetslosen er et nyttig hjelpemiddel for å nå virksomhetens mål
og ivareta lovpålagte oppgaver.

4.54
3.28

Innføringen av Kvalitetslosen har gått smertefritt.

4.92

Jeg er godt kjent med relevante dokumenter i kvalitetslosen
Mine medarbeidere er godt kjente med relevante dokumenter i
kvalitetslosen.

4.00

Det er utarbeidet tilstrekkelig skriftlige rutiner og prosedyrer.

4.27

I forbindelse med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
gjennomføres det risikovurderinger

4.40
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at hovedtyngden av virksomhetslederne er av den oppfatning at Kvalitetslosen er et godt hjelpemiddel for å nå mål og ivareta lovpålagte oppgaver. De oppgir videre at
de er godt kjent med relevante dokumenteter i Kvalitetslosen. De anser at deres medarbeidere
er noe mindre kjent med dokumentene; 34 % av virksomhetslederne er uenig eller delvis
uenig i at medarbeiderne er godt kjent med relevante dokumenter. De fleste virksomhetsledere
mener at det er utarbeidet tilstrekkelig med skriftlige rutiner og prosedyrer, men 15 % er
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6.00

likevel ikke enig i dette. På spørsmål om innføringen av Kvalitetslosen har gått smertefritt,
spriker svarene mye; 54 % av virksomhetslederne er på den negative delen av skalaen.
ROS-analyse
Kvalitetslosen inneholder en modul for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det er
utnevnt noen prosessledere for ROS-analyser, som har tilgang til ROS-modulen og innlegging
av dokumenter. Kvalitetslosens superbrukere skal etter hvert overta dette arbeidet.
Avvikshåndtering
Kvalitetslosen inneholder en modul for avvik, som Ski kommune benytter som sitt avvikssystem. I henhold til avviksprosedyren skal ansatte skrive avvik direkte inn i modulen. Virksomhetsleder får e-post om at avvik er skrevet, og har da 30 dager på å lukke (rette opp)
avviket. Skjer ikke det, meldes avviket automatisk videre til kommunalsjef. Den ansatte som
har meldt avviket, kan følge en logg som viser hva som blir gjort med avviket.
Statistikk fra avviksregistreringen tas ut hvert tertial og forelegges rådmannens ledergruppe.
Virksomhetene rapporterer totalt avvik per tertial. I henhold til mal for rapporteringen skal
virksomhetene svare på spørsmål om:
• Antall meldte avvik vurdert opp mot virkeligheten.
• Iverksatte tiltak på bakgrunn av avvik.
• På hvilke områder er det utført ROS-analyse?
[
I spørreundersøkelsen fremsatte revisor noen påstander om bruken av Kvalitetslosen.
Virksomhetslederne svarte:

Mine medarbeidere er godt kjent med avvikssystemet i
Kvalitetslosen

4.92

4.23

Avvik som skal registreres blir registrert.

4.73

Vi rapporter jevnlig på avvik fra målene.
Avvikene blir håndtert på en måte som forbedrer tjenestene og
forebygger mot nye avvik.

4.92

Rådmannen er tilstrekkelig informert om de krav og utfordringer som
gjelder for min virksomhet

4.92

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at virksomhetslederne mener at avvikssystemet i Kvalitetslosen er godt
kjent og brukes for å forbedre tjenesten. De anser likevel at ikke alle avvik blir registrert i
avvikssystemet. Virksomhetslederne er gjennomgående av den oppfatning at rådmannen er
godt informert om utfordringer for virksomheten: Om lag 70 % er enig eller helt enig i dette,
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6.00

mens 7,7 % er delvis uenig.
Økonomisystem
Ski kommune benytter økonomisystemet Agresso økonomi. Økonomisystemet inneholder
automatiske kontrollsystemer som skal fange opp feil, bl.a. gjennom avstemmingsfunksjoner.
Økonomisjefen gir uttrykk for at systemet er et godt kontrollverktøy. Det utarbeides månedsrapporter for alle virksomheter. Virksomhetslederne går gjennom disse og kvitterer for at de
er korrekte. Dersom det ikke kvitteres, går det melding til rådmannen. Månedsrapporter blir
gjennomgått i rådmannens ledergruppe.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra statlige myndigheter gir etter rådmannens mening gode
innspill til internkontrollen. I forkant av forvaltningsrevisjon og tilsyn gjennomføres interne
møter for å få status på tjenesteområdet. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter og tilsynsrapporter blir gjennomgått i ledergruppen, der forslag til endringer og forbedringer drøftes. Virksomhetslederne beskrives som positive til forvaltningsrevisjoner og tilsyn.
5.2.2 Kontrollaktiviteter – innkjøp
Fullmakt for signering på kontrakter er avklart gjennom politisk vedtak. Leder av innkjøpsavdelingen signerer på alle kontrakter som innkjøpsavdelingen har hatt ansvaret for. Leder
kontrollerer også alle anbud avdelingens rådgivere gjennomfører.
Ski kommunes innkjøpsavdeling har det siste året tatt i bruk tre digitale verktøy:
• Agresso Innkjøp – gradvis innfaset i 2016.
• Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) fra Mercell for anbudsprosesser – tatt i
bruk 1.10.2016. Fagsystemet oppfyller kravet til helelektronisk anbudsprosess, som vil
komme i ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
• Kontraktsystem (KAV) fra Mercell – tatt i bruk1.1.2017. Alle rammeavtaler skal
registreres her.
Systemene er nyttige verktøy, men innkjøpsleder gir uttrykk for at man trenger flere ansatte
for å utnytte dem. Oppgavene står i kø, især når det gjelder kontraktsoppfølging. Stikkprøver
viser at en del leverandører ikke leverer i henhold til avtalen; det gjelder både kvalitet/
kontraktskrav og overfakturering. Innkjøpsleder mener at kommunen kan spare penger på en
bedre oppfølging.
Agresso Innkjøp gjør det mulig å følge opp virksomhetenes lojalitet til kommunens rammeavtaler bedre. Ski kommune har 65 rammeavtaler; i tillegg kommer avtaler inngått sammen
med andre.
Kommunen har rammeavtale med et eksternt konsulentfirma (Inventura AS). Konsulentfirmaet benyttes regelmessig, når innkjøpsavdelingens kompetanse eller kapasitet ikke
strekker til, spesielt ved større investeringsprosjekter. Leder av innkjøpsavdelingen mener at
kommunen hadde hatt større nytte av å bruke disse pengene til å styrke innkjøpsavdelingen
med flere årsverk. Det hadde også tilført avdelingen kompetanse, i stedet for at kompetansen
forblir i konsulentselskapet.
Innkjøpsleder kvalitetssikrer alle anbud før kunngjøring i Doffin (nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser) eller i markedet ellers. Kravspesifikasjoner utarbeides
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alltid av virksomhetene selv; innkjøpsavdelingen kvalitetssikrer det innkjøpsfaglig. Man
jobber tverrfaglig i anbudsprosessen og fordeler oppgaver. En innkjøpsrådgiver styrer alltid
anbudsprosessen og tar hånd om det innkjøpsfaglige.

5.3 Vurdering
5.3.1 Kontrollaktiviteter generelt
Ansvaret med å koordinere kvalitetsarbeidet i Ski kommune er lagt til en dedikert stilling –
kvalitetsrådgiver – noe som gjør at arbeidet blir prioritert og fulgt opp. Kvalitetsutvalget, som
består av rådmannen og kommunalsjefene, godkjenner alle felles rutinebeskrivelser, som
dermed forankres i kommunens ledelse.
Ski kommunes retningslinjer og prosedyrer er samlet i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Alle
ansatte har dermed full tilgang til kommunens gjeldende dokumenter. Dette er avgjørende for
å sikre god internkontroll i kommunen, noe kommunens ledelse vektlegger. Kvalitetslosen
sikrer at dokumenter oppdateres: Medarbeideren med ansvar for dokumentet, får automatisk
beskjed etter 12 måneder. Skjer ikke oppdatering, sier systemet fra til lederen.
Virksomhetslederne bekrefter at systemet er nyttig for å nå kommunens mål, og at de selv er
godt kjent med alle relevante dokumenter i Kvalitetslosen. Virksomhetsledernes svar tyder
imidlertid på at det har vært innkjøringsproblemer og at menige ansatte er mindre kjent med
kvalitetssystemets dokumenter.
Kvalitetslosen inneholder også kommunens avvikssystem. Ski kommune har fast rutine for
hvordan avvik skal følges opp. Avviksstatistikk tas opp i rådmannens ledergruppe. Avviksrapporteringen styrkes ved at virksomhetene redegjør for sine avvik og tiltak som blir iverksatt. Virksomhetslederne gir uttrykk for at avviksrapporteringen forbedrer tjenesten og forebygger nye avvik, samt at de ansatte er godt kjent med avvikssystemet, men at ikke alle avvik
blir registrert. Hva som defineres som avvik, kan diskuteres. 6 Ski kommune bør fortsatt jobbe
aktivt med å øke bevisstheten om å melde avvik, især tjenesterelaterte avvik.
Økonomisjefen poengterer at økonomisystemet (Agresso økonomi) har mange kontrollpunkter. Kommunen benytter aktivt rapporter fra forvaltningsrevisjon og tilsyn i arbeidet med
å forbedre tjenester, noe revisor finner positivt.
5.3.2 Innkjøp
Organisering og ansvarsforhold i kommunens innkjøp er avklart. Alle innkjøp som innkjøpsavdelingen gjennomfører, kvalitetssikres av avdelingsleder; innkjøpspraksisen blir dermed
ensartet, og lovverket etterleves. Innføring av elektroniske verktøy vil styrke innkjøpsarbeidet.
Leder av innkjøpsavdelingen mener at kommunen kan spare penger med tettere oppfølging av
leverandører og mindre konsulentbruk, men at dette forutsetter flere stillinger. Rådmannen
bør vurdere dette i budsjettprosessen.

6

Kvalitetslosen definerer at "et avvik oppstår når det ikke er samsvar mellom den tjeneste/praksis som blir utøvd
og det som følger av lover, forskrifter, overordnede styringsdokumenter, prosedyrer, retningslinjer, interne
bestemmelser". Revisor vil tilføye at avvik er en feil/mangel med vedvarende karakter og utslag av rutinesvikt.
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6 INFORMASJONSFLYT
Problemstilling nr. 4: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder informasjonsflyt i organisasjonen om
oppfølgingsaktivitetene.

6.1 Revisjonskriterier
• Riktig og nødvendig informasjon må kommuniseres til alle nivåer i organisasjonen.7

6.2 Fakta
6.2.1 Generelt
Ledere i Ski kommunes administrasjon har bl.a. følgende møterutiner:
• Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og kommunalsjefene (fem personer fra
mars 2017). Ledergruppen møtes en halv dag hver uke. Politiske vedtak og
administrative beslutninger gjennomgås. Rådmannen får muntlige rapporter om status
og utfordringer i virksomhetene. Fagpersoner innkalles etter tema og behov. Kvalitetsrådgiver deltar i ledermøter én gang per måned, for gjennomgang av retningslinjer og
rutiner. Kommunalsjefene setter på rundgang opp dagsorden og skriver referat, som
legges ut på kommunens intranett.
• Virksomhetslederforum omfatter rådmannen, kommunalsjefene, rådmannens stab og
alle virksomhetsledere. Virksomhetslederforum møtes 2/3 dag hver måned for å
diskutere overordnete temaer. Rådmannens ledergruppe setter dagsorden, som dreier
seg om felles anliggender. To dagsseminarer gjennomføres årlig.
• Nettverksmøter omfatter virksomhetsledere innen samme kommunalområde (velferd,
oppvekst, samfunn og administrasjon), som møtes for å belyse saker av felles
interesse, men uten beslutningsmyndighet. Nettverkene har månedlige møter, som
styres av virksomhetsledere på rundgang. Kommunalsjef deltar; rådmannen mottar
kopi av møtereferater.
Rådmannens ledergruppe har et betydelig antall treffpunkter med virksomhetene gjennom
året. Mye statistikk gir god informasjon om driften i virksomhetene. Virksomhetslederne har
lederavtale i tillegg til arbeidsavtale.
Informasjon om Kvalitetslosen ligger på kommunens intranett. Referater fra møter i kvalitetsutvalget legges ut her. Virksomhetenes økonomi gjennomgås én gang per måned, noe som gir
rådmannen viktig informasjon om kommunens drift.
Kommunalsjef for Velferd anser at Ski kommune har et godt system for intern informasjon,
der mye informasjon er tilgjengelig for virksomhetene. Kommunalsjefen gjennomfører en-tilen-møter med hver virksomhetsleder to ganger i året og ved behov.
Revisors spørreundersøkelse ga en del påstander om samarbeidet i administrasjonen.
Virksomhetslederne svarte slik:

7

Kommunikasjon vil si "overføring av informasjon, budskapsformidling", ifølge Bokmålsordboka.

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune

27

Samarbeidet mellom virksomheter, kommunalsjef og
økonomiavdelingen fungerer bra

5,15

Jeg er fornøyd med den støtten jeg får fra
økonomiavdelingen

5,32

Nettverksmøtene er en god arena for utveksling av
informasjon og kunnskap

4,77

1

2

3

4

5

6

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander.
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.

Diagrammet viser at virksomhetslederne mener det er bra samarbeid med både kommunalsjefer og økonomiavdeling. 65 % av virksomhetslederne er enig/helt enig i at nettverksmøtene
er en god arena for utveksling av informasjon og kunnskap; 30 % er delvis enig i dette.
6.2.2 Informasjonsflyt – innkjøp
Leder av innkjøpsavdelingen deltar i rådmannens ledergruppes møter én til to ganger i året.
Hun informerer da om aktuelle ting fra innkjøpsavdelingen. Innkjøpsavdelingen informerer
virksomhetene gjennom intranett, e-post og møter. Alle retningslinjer, rutiner og maler er
tilgjengelige i Kvalitetslosen.
Innkjøpsavdelingen bistår virksomhetene etter behov ved kjøp mellom 100 000 kr og 500 000
kr. I praksis gjennomfører innkjøpsavdelingen nesten alle anskaffelser over 100 000 kr.
Virksomhetene Kommunalteknikk og Eiendom har ansvar for de største investeringene og
dermed betydelige innkjøp hvert år. Disse virksomhetene har hver sin rådgiver i innkjøpsavdelingen, som har dem som første prioritet. Virksomhetene har ansvar for å utarbeide kravspesifikasjoner. Disse gjennomgås av innkjøpsavdelingen, som særlig tar ansvar for innkjøpsfaglige aspekter.

6.3 Vurdering
6.3.1 Informasjonsflyt generelt
Ski kommuneadministrasjons møtestruktur tilsier at informasjonen mellom rådmannens
ledergruppe og virksomhetene flyter bra. Referater fra ledermøter er tilgjengelige for alle
ansatte på intranettet, der det også ligger mye annen informasjon. Kvalitetslosen inneholder
oppdaterte retningslinjer og rutinebeskrivelser.
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Kommunalsjef for Velferd poengterer at kommunens ledere har mange kontaktpunkter.
Virksomhetslederne gir i spørreundersøkelsen uttrykk for at de har godt samarbeid med
kommunalsjefene.
6.3.2 Innkjøp
Kommunens innkjøpsreglement synes godt kjent i virksomhetene. Leder av innkjøpsavdelingen deltar i årlig møte i rådmannens ledergruppe, der trender i innkjøp drøftes. Aktuell
informasjon gis også dirkete til virksomhetene, slik at deres innkjøpskompetanse er på høyde
med utfordringene i anskaffelsene de har ansvar for. Virksomhetslederne er i hovedsak av den
oppfatning at samarbeidet med innkjøpsavdelingen fungerer bra og at de får den hjelpen de
trenger.
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7 OVERVÅKING
Problemstilling nr. 5: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om
betryggende kontroll i Ski kommune når det gjelderovervåking av oppfølgingsaktiviteter og
iverksetting av tiltak.

7.1 Revisjonskriterier
Kommunen bør ha rutiner for:
• Oppfølging av resultater.
• Avviksregistrering.
• Iverksetting av korrigerende tiltak.

7.2 Fakta
7.2.1 Generelt
Ski kommunes rapporteringssystem for økonomi og tjenesteproduksjon er tredelt (oppsummert av revisor):
1. Årsrapport:8 Ski kommunes årsrapport rapporterer både på økonomi og tjenesteproduksjon. "Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter.
Resultatene må sees i forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplan og
budsjett og handlingsplan," står det i Ski kommunes Årsberetning 2015 med årsrapport (s.
5). Rådmannen rapporterer på overordnet målkart i kapittel 5.8, som orienterer (s. 80) om
endringer i målstyringen: "Til budsjett og handlingsplan 2016–2019 ble det utarbeidet en
mål- og resultatkjede. Mål- og resultatkjeden erstatter en tidligere variant av balansert
målstyring, kommunens overordnede målkart. Mål- og resultatkjeden er bygget opp på
innspill fra kommunens virksomheter og skal styrke fokus på de resultater som oppnås
gjennom kommunens aktiviteter. De samlede resultatene vil i første omgang rapporteres i
årsberetningen for 2016."
2. Tertialrapporter: Tertialrapporter for 1. og 2. tertial rapporterer hovedsakelig på økonomi
– ikke tjenesteproduksjon – og går til formannskapet og kommunestyret. Tertialrapportene
inneholder årsprognoser for virksomhetenes drift og investeringer med forslag til
endringer i budsjett. Mer- og mindreinntekter i forhold til budsjett blir redegjort for.
Tertialrapportene gir også informasjon om avviksrapporteringen i Kvalitetslosen, herunder
avvik på HMS, organisasjon/internt og tjenester til brukere. Sykefraværet presenteres i
tertialrapportene.
3. Månedsrapporter: Månedsrapporter utarbeides av virksomhet Økonomi og sendes alle
kommunalområder og deres virksomheter.
Kommunalsjef for Oppvekst anser at hun har god oversikt over hva som foregår i barnehagene og skolene. Her benyttes en rekke måleindikatorer: Utdanningsdirektoratets nasjonale
prøver, KS' Kommunebarometer, Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk, elevundersøkelser,
kommunens medarbeiderundersøkelse m.fl.

8

Ifølge Kommunal regnskapsstandard nr. 6 (punkt 3.2) er årsrapport det overordnete begrep, som inneholder
tre bestanddeler: årsregnskap, årsberetning og annen informasjon.

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune

30

Alle virksomheter rapporterer avvik hver tertial, og en aggregert avviksrapport legges fram
for kvalitetsutvalget. Ifølge kvalitetsrådgiver er brukerrettede virksomheter flinkest til å
rapportere avvik. Kommunalsjef for Oppvekst oppgir å ha fokus på å øke bruken av avvikssystemet gjennom informasjon og kunnskapsdeling.
Kvalitetsutvalget mottar rapport hvert tertial fra kvalitetsrådgiver, som fyller ut et samleskjema per kommunalområde. Samleskjemaet inneholder en oversikt over alle avvik per virksomhet og type avvik. Virksomhetene redegjør for typer avvik og beskriver tiltak.
Kvalitetsrådgiver har vært rundt i alle virksomheter og informert om avvikshåndtering. Hun er
pådriver for avvikshåndtering som en del av kommunens internkontroll og med fokus på
læring og forbedring. I spørreundersøkelsen til virksomhetslederne gir de høy skår på spørsmålet om "avvikene blir håndtert på en måte som forbedrer tjenesten og forebygger mot nye
avvik".
Kommunalsjef for Oppvekst og to ansatte i pedagogisk virksomhet gjennomfører tilsyn ved
tre skoler og tre barnehager hvert år. Dette er en faglig oppfølging der kommunalsjefen deltar
i møter med skolene, men ikke i møter med barnehagene. Skriftlig rapport utarbeides fra
kontrollen. Tilsynet kan også medføre innspill til forbedringer generelt i administrasjon, f.eks.
en endret prosedyre.
Ifølge kommunalsjef for Velferd blir tertialrapporter fra virksomhet Økonomi gjennomgått
nøye i ledergruppen. Også månedsrapportene har kommunalsjefens oppmerksomhet.
Lederavtale inngått med virksomhetslederne sier (pkt. 2) at det skal gjennomføres ledersamtale minst én gang i året. Dette inkluderer resultatvurdering av virksomhetslederne på
følgende områder:
• Kompleksitet i arbeidsoppgaver.
• Ansvar.
• Kompetanse.
• Innsats.
• Resultatoppnåelse.
I tillegg kan særskilte resultatmål avtales for virksomhetslederen (pkt. 6). Lederoppfølging;
kommunalsjef – virksomhetsleder (årshjul) gir føring for ledersamtaler. Kommunalsjef for
Oppvekst gjennomfører tre ledersamtaler med sine virksomhetsledere per år. To samtaler går
på lederoppfølging med fokus på oppnåelse av resultater; den tredje samtalen er en ren
medarbeidersamtale.
7.2.2 Overvåking – innkjøp
Det rapporteres ikke på innkjøp i kommunens årsberetning eller i tertialrapporter. Innkjøpsleder tar sikte på å rapportere mer formelt til rådmannens ledergruppe fra 2017.

7.3 Vurdering
7.3.1 Overvåking generelt
Et effektivt internkontrollsystem må overvåke resultater for å kunne forbedre økonomi og
tjenesteyting. Etter revisors vurdering har Ski kommune betydelig fokus på mål og resultatoppfølging – gjennom årsrapporter, tertialrapporter og månedsrapporter.
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Basert på lederavtalen blir virksomhetslederne vurdert utfra virksomhetens resultater. Dette
skjer gjennom årlige ledersamtaler med kommunalsjef.
Registrerte avvik kan gi kunnskaper som i et internkontrollperspektiv bør nyttes aktivt til å
forbedre tjenestene. Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne avdekker at administrasjonen er opptatt av å gjøre dette.
7.3.2 Innkjøp
Det rapporteres ikke spesielt på innkjøpsområdet. Mål for innkjøp er heller ikke satt. Revisor
innser at det kan være vanskelig å "målsette" alle tjenester, men ser det som positivt at
innkjøpsavdelingen har planer om styrket rapportering.
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier
Det heter følgende i kommuneloven § 23 nr. 2: "Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll."
Kommuneloven utdyper ikke hvordan "betryggende kontroll" skal gjennomføres, men
Kommunaldepartementet sier følgende i 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane
(2009): "Internkontroll er i definisjonen til COSO den prosessen 'som er utformet og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll og av andre medarbeidere
for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig økonomisk
rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter'."
COSO-modellen – oversikt
COSO definerer internkontroll som en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens
styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppfyllelse
innen følgende kategorier av mål:
1. Målrettet og kostnadseffektiv drift.
2. Pålitelig rapportering.
3. Overholdelse av lover og regler.
COSO peker på fem sammenhenger og komponenter:
1. Et godt kontrollmiljø.
2. Risikovurderinger med jevnlige utførte risikoanalyser og rapportering.
3. Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak.
4. God kommunikasjon og informasjon.
5. Aktiv overvåkning fra ledelsens side.
Komponentene er gjensidige avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et
internkontrollsystem:

COSO-modellen. Kilde: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013.
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Det kreves ikke at internkontrollsystemet i kommunene skal baseres på COSO-modellen, men
denne inneholder hovedelementer som bør inngå i et internkontrollsystem.
Nærmere om sammenhenger og komponenter
Internt kontrollmiljø danner grunnlaget som de andre komponentene bygger på i et internkontrollsystem. Kontrollmiljøet omfatter medarbeiderne i kommunen – deres individuelle
egenskaper, integritet, etiske verdier og kompetanse – og organisasjonen og miljøet de
arbeider i. Et positivt kontrollmiljø avhenger av at kommunen har rutiner og systemer som
dekker:
• Integritet/etiske verdier.
• Kompetanse hos medarbeiderne.
• Ledelsesfilosofi og driftsform.
• Fordeling av ansvar og myndighet.
• Organisasjonsstruktur.
• Personalpolitikk/utvikling av menneskelige ressurser.
Risikovurdering forutsetter at det settes mål for virksomheten. Risiko er forhold som kan
hindre måloppnåelse. Dette kan være eksterne forhold som lovendringer og inntektsbortfall,
f.eks. redusert skatteinngang for kommuner, eller interne forhold knyttet til organisering,
kompetanse m.v. Risikovurdering består i å identifisere hva som kan hindre at målene nås, og
danner grunnlaget for hva kommunen velger å gjøre for å kontrollere risikoene. Håndtering av
endringer og uforutsette hendelser er viktig for å styre driften innenfor vedtatte økonomiske
rammer og mål.
En forutsetning for å kunne vurdere risiko, er at det er etablert mål som er tydelige nok til at
man kan identifisere og vurdere risikoen knyttet til dem. Risikoanalyser er sentralt i et internkontrollsystem og danner grunnlag for hvordan risiko skal håndteres og prioritering av
kontrolltiltak. Kommunen bør ha:
• Etablert en struktur for hvilke mål som den skal styre på.
• Et system for å identifisere og analysere risiker som kan påvirke oppnåelsen av
virksomhetens målsettinger.
• Et system for å fastsette tiltak for å håndtere identifisert risiko som kommunen ønsker
å eliminere og for å følge opp tiltak.
Kontrollaktivitetene er handlinger etablert gjennom retningslinjer og prosedyrer som bidrar til
å sikre at ledelsens føringer for å redusere risikoer knyttet til oppnåelse av målsettinger blir
iverksatt. Kontrollaktiviteter skal gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen. Kommunen
bør ha:
• Etablert tilstrekkelig med rutiner som er med på å sikre at kommunens mål blir nådd.
• Medarbeidere må være godt kjent med rutiner.
Informasjon og kommunikasjon trengs for at kommunen skal kunne ivareta internkontrollansvaret på en måte som bidrar til å sikre måloppnåelsen. Dette gjelder både innenfor drift,
rapportering og regeletterlevelse. Informasjonen bør være oppdatert til enhver tid og ha en
kvalitet som gjør at ansvarlig beslutningstaker kan gjøre nødvendige prioriteringer og beslutte
tiltak.
Viktig informasjon må formidles til riktig tid og gjøre de ansatte i stand til å utføre sine
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ansvarsoppgaver. Informasjonssystemene skaffer informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør kontinuerlig og målrettet drift og styring.
Kommunikasjon er en integrert del av informasjonssystemene, men strekker seg videre enn
rene informasjonsstrømmer. Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen. Det er
også behov for effektiv kommunikasjon med eksterne aktører.
Kommunen bør ha rutiner og systemer for:
• Identifisering og formidling av viktig informasjon.
• Informasjon omkring drift, forventninger og krav, eksterne hendelser og forhold, og
kommunikasjon mellom berørte ansatte og mellom ledelse og ansatte.
Oppfølging (overvåkning) skal sikre at nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført. Resultater skal følges opp mot de mål som er fastsatt. Dette kan gjøres gjennom kontinuerlig overvåkning og frittstående evalueringer. Gjennomføres kontroller som forutsatt, og
følges regler og prosedyrer? Blir mangler og avvik avdekket, rapportert og håndtert?
Kontinuerlig overvåkning inngår i den daglige ledelsen og skjer parallelt med driften.
Kommunen bør ha rutiner for:
• Oppfølging av resultater.
• Avviksregistrering.
• Iverksetting av korrigerende tiltak.
KS' hefte Rådmannens internkontroll (2013) viser (s. 17) til at "internkontroll kan være et
fremmedgjørende ord som tilslører at dette handler om systematisk arbeid og dokumentasjon
av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og
for å unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Enhver kommune bør ha et helhetlig
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som et
element."

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune
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Sak 3/17 Orientering fra revisor - Underveisrapport om Kunstisflaten
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00019-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisors underveisrapport om forvaltningsrevisjonsprosjektet om
Kunstisflaten til orientering.

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 1.november 2016 følgende mål og
problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Kunstisflaten:
Mål:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvorfor planlegging og sluttføring av
kunstisflaten/m øteplassen har tatt så lang tid, fra 2006 fram til 2016.
Problemstillinger:
1. I hvilken grad har administrasjonens arbeid og oppfølging av saken om
kunstisflaten/m øteplassen 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?

I tråd med utvalgets vedtak i sak 51/16, vil revisor i møtet gi en muntlig statusrapport
om prosjektet.
Ås, 17. januar 2017
Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Sak 4/17 Revisors egenerklæring - Påse-ansvar
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00008-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar
2017 tas til orientering.
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget skal løpende påse at revisjonsarbeidet foregår på en betryggende
måte, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6. Utvalget har etablert ordninger for at dette
ansvaret skal ivaretas, jf. utvalgssak 11/11. Erklæringen som oppdragsansvarlig
revisor nå legger fram, inngår i dette påse-ansvaret. Revisors egenvurdering av
uavhengighet ble lagt frem for utvalget i november 2016.
Krav til utdanning og praksis
Forskriften om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert
revisor. Vedlagte utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister viser at Steinar
Neby er statsautorisert revisor. Kravet til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er
minimum tre års utdannelse fra universitet/høyskole. Steinar Neby er
oppdragsansvarlig revisor for alle revisjonsoppdrag utført av FDR, dvs. både
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Krav til vandel
Revisjonsforskriften i kommuner § 12 om krav til vandel for oppdragsansvarlig
revisor skal dokumenteres ved en vandelsattest. Oppdragsansvarlig revisor avgir en
egenerklæring om sin vandel og viser til at denne er kontrollert av Finanstilsynet i
forbindelse med godkjenningen. I følge departementets merknader til § 12, jf.
rundskriv H-15/04, er ytterligere kontroll normalt ikke nødvendig.
I vedlagte brev av 5. januar 2017 følger egenerklæring og dokumentasjon fra
Revisjonssjef Steinar Neby på overnevnte områder.
Vi merker oss også at revisjonssjefen bekrefter at det er stilt nødvendig sikkerhet for
mulig ansvar.

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

Ås, 17. januar 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
Vedlegg: Oppdragsansvarlig revisors erklæring i forhold til kontrollutvalgets
påse-ansvar med revisjonen i brev av 5. januar 2017
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Sak 5/17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon av
eiendomsforvaltningen
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00016-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Ski kommunes eiendomsforvaltning. Revisor bes legge fram
prosjektplan til neste møte.

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 13.12.16, jf. sak 53/16 tre tema for forvaltningsrevisjon 2017:
- Eiendomsforvaltning
- Byutvikling
- Innkjøp
Utvalget ba sekretariatet legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene. I
denne utredningen legges frem forslag for prosjektet Eiendomsforvaltningen. Mål og
problemstillinger for de to øvrige prosjektene legges frem i mars-møtet.

Eiendomsforvaltning
Revisjonen beskriver i overordnet analyse for forvaltningsrevisjon (2016) risikoen for avvik
innen eiendomsforvaltning på følgende måte: «Risiko for at kommunale eiendommer
verdiforringes. Bygningsvedlikehold er et svakt punkt i mange kommuner. Det kan bli dyrt på
sikt. System for kommunal eiendomsforvaltning, og sikkerhet i kommunale bygg er
beslektede temaer.»
I kommuneplanen 2011-2022 beskrives eiendomsforvaltningen slik: Eiendomsmassen kan
deles i tre grupper; tjenestebygg, kommunale boliger, samt strategiske eiendommer. Selv om
tilstanden i Ski kan synes noe bedre enn landsgjennomsnittet, er det et betydelig etterslep på
vedlikehold også i Ski kommune. Innvendig er flere bygninger preget av slitasje. Offentlige

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

bygg er arbeidsplass og oppholdssted for mange mennesker, og det er viktig med standard
som ivaretar helse og trivsel for brukerne.
Sekretariatet foreslår med utgangspunkt i andre revisjonsrapporter om samme tema,
følgende mål og problemstillinger. Se forvaltningsrevisjonsregisteret på NKRF.no eller
FIKS.no/forvaltningsrevisjon.

Formål:
Kartlegge i hvilken grad Ski kommune har en organisering og prosedyrer som fungerer
hensiktsmessig i forhold til målsetninger, kostnadseffektivitet og i forhold til å oppnå en god,
langsiktig eiendomsforvaltning.
Problemstillinger:
1. I hvilken grad har kommunen en overordnet målsetting og et rasjonelt system for
forvaltning av kommunens eiendomsmasse?
-

I hvilken grad har kommunen oversikt over hvilken tilstand de kommunale
byggene er i, og eventuelle endringer i tilstanden?

2. I hvilken grad har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger?
-

Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens
langsiktige karakter?

3. Har Ski kommune etablert et internkontrollsystem i samsvar med krav i regelverk?
-

Har kommunen et velfungerende avvikssystem i forbindelse med problemstillinger
tilknyttet vedlikehold av kommunale bygg?

Ås, 17. januar 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
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Sak 6/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00007-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

SAKSUTREDNING:
Forslaget til årsrapport for 2016 legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Ås, 17. januar 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
Vedlegg: Årsrapport Ski KU 2016

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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1. Innledning
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år
utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg
oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre kontroll og tilsyn med forvaltningen av
kommunen. Utvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i
selskapene. Videre skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Utvalget skal også gi uttalelse om kommunens
årsregnskap, påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at revisjonsmerknader blir
fulgt opp.

2. Kontrollutvalget i Ski
2.1 Medlemmer
Kontrollutvalget har syv medlemmer, og besto per 31.12.2016 av:
Medlemmer:
Lars Chr. Bilet (FrP)
Bente Njøs Paulshus (H)
Karl M. Johnsen (PP)

Varamedlemmer:
1. Haakon Hofgaard Dahl (H)
2. Laila Horgen (H)
3. Ole Johnny Solberg (FrP)
4. Ellen-Ane Aspestrand (H)
5. Kjell Opheim (H)

Roar Thun, nestleder (Ap)
Svein Kamfjord (V)
Anne Marit Holene (Sp)
Torill Rønsen Ekeberg (SV)

1. Rune Sletner, (Ap)
2. Jon Ansten Johansen (Sp)
3. Eva Bjerkhol Havro (V)
4. Reidun Viland (Ap)
5. Odd Klunderud (Rødt)
6. Silje Njarde Tangnes (Ap)

Kontrollutvalget ha blitt valgt på nytt ved to anledninger i 2016. Først i kommunestyret den
15.06.2016 i sak 95/16 da André Kvakkestad (Frp) fikk innvilget søknad om fritak fra verv. Lars Chr.
Bilet(Frp) ble nyvalgt leder av kontrollutvalget, og øvrige medlemmer ble gjenvalgt. I
kommunestyrets møte 12.10.2016 sak 146/16 ble Torill Rønsen Ekeberg (SV) valgt som nytt medlem i
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kontrollutvalget etter Janne Brit Myrmo (SV). I samme møte ble varamedlem Kristoffer Martinsen
(Frp) erstattet av varamedlem Kjell Opheim (H). Øvrige medlemmer i kontrollutvalget ble
gjenvalgt.

2.2 Møter
Kontrollutvalget har avholdt syv møter og behandlet 59 nummererte saker i løpet av året. Grunnet
forfall har varamedlemmene Rune Sletner ,Haakon Hofgaard Dahl , Silje Njarde Tanges og EllenAne Aspestrand deltatt på ett eller flere møter.

2.3 Deltakelse på kurs og konferanser
Samtlige av de faste medlemmene og to varamedlemmer deltok på FIKS sin oppstartskonferanse for
kontrollutvalgene i Follo. Konferansen ble avholdt 14. – 15. januar i Strømstad.
Karl M. Johnsen, Anne Marit Holene og Svein Kamfjord deltok på den nasjonale
kontrollutvalgskonferansen til NKRF i februar. André Kvakkestad, Roar Thun og Anne Marit
Holene har deltok på KS etikkonferanse i april. Roar Thun stilte som eneste representant fra Ski på
fagkonferansen og årsmøtet for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) i juni.

3. Sekretariat
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand.
Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører
revisjonsoppgaver for kommunen. Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt
samarbeid om sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv
Follo-kommuner som deltakere.
Sekretariatet skriver saksfremstillinger og bistår kontrollutvalget med forberedelse og oppfølging av
kontrollutvalgsmøtene. I tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av
deltakerkommunene.
Ås er vertskommune for sekretariatet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27.
Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. Det
enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.
Sekretær for utvalget i 2016 har vært Lene H. Lilleheier.

4. Budsjett kontroll og tilsyn
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga
innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for 2017 for revisjonen, sekretariatet og egne
utgifter i sitt møte den 20. september 2016.
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5. Utvalgets arbeid
5.1 Tilsyn med revisjonen
Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) er kommunens revisor og utfører både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. FDR er etablert ved avtale om felles revisjonsordning mellom kommunene
Enebakk, Ås, Nesodden og Ski. Revisor rapporterer resultatene av sin revisjon og kontroll til
kontrollutvalget. De har i 2016 lagt frem sin hel- og halvårsrapport for revisjonsåret til behandling i
kontrollutvalget. I tillegg har de fremlagt revisjonsstrategien for 2016.
Kontrollutvalget konkluderte i sak 11/11 med at de etablerte ordningene med å ivareta påse-ansvaret
overfor revisor var tilfredsstillende.
Kontrollutvalget sluttet seg i møtet den 20. september til forslaget fra FDR om å fusjonere selskapet
med Østfold kommunerevisjon IKS. Begrunnelsen var blant annet at en sammenslåing vil gi større
revisjonsfaglig kompetanse og kapasitet og mindre sårbarhet ved avgang og sykefravær.
Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling den 12. oktober.

5.2 Regnskapssaker
Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle kommunens
regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter, avgi uttalelse til
kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes formannskapet og følger saken videre til
behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2015 i møte den 3. mai 2016.

Utvalget behandlet rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 6 i møte den den 14. juni 2016.
Revisjonens rapport og rådmannens svar ble tatt til orientering. Kontrollutvalget ba om å bli
orientert om punkt 3. Revisor redegjorde for dette punktet i møte den 13. desember.
Kontrollutvalget kunne etter det konkludere med at samtlige revisjonsmerknader var fulgt opp.

5.3 Tilsyn med forvaltningen
Kontrollutvalget vedtar årlig tema, mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon. Prosjektene
velges med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016, vedtatt av kommunestyret i
2012. Utvalget har fullmakt til å avvike fra planen, og står således fritt til å velge prosjekter i takt
med at risikobildet endrer seg. Kontrollutvalget har i 2016 behandlet og avlagt innstilling til
kommunestyret om følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:



Omorganisering, økonomi og IKT (fra 2013)
Psykisk helsearbeid for barn og unge

Som et tillegg til rapporten om omorganisering, økonomi og IKT ba utvalget revisor om en nærmere
undersøkelse av kommunens sykefraværsrapportering , samt en forstudie til en IKT rapport.
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Revisors undersøkelse om sykefraværsrapportering og forstudie til IKT rapport ble behandlet av
kontrollutvalget den 1. november.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll», som også ble bestilt i 2016,var ikke ferdigstilt innen
utgangen av 2016.
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Det lovpålagte arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble utført av Follo
distriktsrevisjon. Revisjonens analyse ble drøftet av kontrollutvalget i møtene den 1. mars, 3. mai og
14. juni. På grunnlag av risikoområder som ble trukket fram i diskusjonen, utarbeidet sekretariatet
forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 som ble behandlet av utvalget den 20.
september. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets forslag til plan den 9. november.

Rådmannens oppfølging av anbefalingene i tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter

Rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapportene
«Barnevern» og «PPT» ble behandlet av kontrollutvalget den 1. mars 2016. Begge tilbakemeldingene
ble oversendt kommunestyret med innstilling om å ta oppfølgingen til orientering. Kommunestyret
sluttet seg til kontrollutvalgets innstillinger.
Tilbakemeldingen om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om Sikkerhet og
Beredskap fra 2015 ble behandlet i utvalget 13. desember. Innstillingen om å ta tilbakemeldingen til
orientering er oversendt til kommunestyret.
Kontrollutvalget har foreløpig ikke avgitt innstilling til kommunestyret om rådmannens oppfølging
av anbefalingene i forvaltningsrapporten om vann- og avløp. Utvalget har bedt rådmannen om
tilleggsopplysninger før saken kan ferdigbehandles og oversendes kommunestyret for endelig
vedtak.

5.4 Selskapskontrollen
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i form av eierskapskontroll
og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter interkommunale selskaper og heleide
kommunale aksjeselskaper. Ski kommune har eierinteresser i ni selskaper hvor det kan drives
selskapskontroll: Alarmsentral brann øst AS, Ski produksjonsservice AS, Follo Kvalifiseringssenter
IKS, Follo distriktsrevisjon IKS, Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo Ren IKS, Krise- og
incestsenteret i Follo IKS, Nordre Follo renseanlegg IKS og Follo brannvesen IKS.
Rapport om selskapskontrollen 2015

Rapporten om selskapskontroll 2015 ble behandlet av utvalget den 26. januar 2016. Kontrollen
omfattet alle selskapene. Undersøkelsen så på i hvilken grad selskapene har fulgt opp tiltakene i
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kommunenes eiermeldinger. Rapporten konkluderte med at selskapene hadde fulgt opp de fleste
tiltakene i eiermeldingene. Kontrollutvalget oversendte saken til kommunestyret med innstilling
om at kommunens eierrepresentant i selskapene bes følge opp avvikene i rapporten og lukke disse,
med en tilbakemelding innen utgangen av 2016 med kopi til kontrollutvalget. Rådmannen ble bedt
om å fremme en sak om reell eierstyring av selskapene i forbindelse med Ski kommunes behandling
av eiermeldingen 2016. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 13.
april 2016.
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020

Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for
selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 den 20. september. I kommunestyrets møte den 12.
oktober ble kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2020 enstemmig vedtatt.

5.4 Andre kontroller
I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget gjennomføre løpende
tilsyn med forvaltningen på andre måter.
I 2016 tok utvalget blant annet opp følgende saker:


Follo landbrukskontor
Rådmannens redegjørelse om Follo landbrukskontor ble behandlet i møter 1. mars og 3. mai.
Utvalget har i tillegg tatt initiativ til et felles møte mellom Follo landbrukskontor og
kontrollutvalgene i medlemskommunene. Møtet er berammet til februar 2017.



Byggesaksbehandling – praksis i Ski
Ordfører ba kontrollutvalget undersøke om det forekommer forskjellsbehandling i
saksbehandlingen i plan- og byggesaker. Kontrollutvalget behandlet saken i møte den 20.
september, og vedtok blant annet at det på bakgrunn av redegjørelsen fra rådmannen ikke
var grunnlag for å undersøke påstandene nærmere.



Møteplass/isflatesaken
Ordfører anmodet kontrollutvalget om å gjennomgå møteplass/isflatesaken. Kontrollutvalget
vedtok den 20. september å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Mandatet for
undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget den 1. november.

Ski, 24. januar 2016
Kontrollutvalget i Ski kommune
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Sak 7/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00018-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.
Vedlegg:
VEDLEGG:
1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.2016.
2) Aktivitetsplanen per januar 2017

Ås, 17. januar 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

13.12.2016 kl. 18:00
Formannskapssalen
Møtet ble avsluttet kl. 21:10

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (Frp), Roar Thun (Ap), Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V)
Møtende varamedlemmer:
Rune Sletner (Ap) for Torill Rønsen Ekeberg (SV), Haakon Hofgaard Dahl (H) for
Bente Njøs Paulshus (H), Jon Ansten Johansen (Sp) for Anne Marit Holene (Sp)
Forfall:
Torill Rønsen Ekeberg (SV)
Bente Njøs Paulshus (H)
Anne Marit Holene (SP)
Fra administrasjonene møtte:
Audun Fiskvik, rådmann (sakene 48,49,50,51,52)
Kjell Sæther, kommunalsjef (sakene 48,49,50,51,52)
Fra Follo distriktsrevisjon møtte:
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon
Møtesekretær:
Lene H. Lilleheier (FIKS)
Diverse merknader:
Roar Thun meldte inn én sak til eventuelt.
Møteprotokoll godkjent 19.12.2016

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Saksliste
Side
Saker til behandling
48/16 15/00293-10

Rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av
anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten Sikkerhet og beredskap

3

49/16 16/00369-2

Kommunens varslingsrutiner - rådmannens
redegjørelse

4

50/16 16/00151-7

Revisjonsbrev nr. 6 - Oppfølging punkt 3

4

51/16 16/00259-11

Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Kunstisflaten/møteplassen

5

52/16 16/00330-2

Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ski pr.
31.10.2016

5

53/16 16/00370-1

Tema forvaltningsrevisjon 2017

6

54/16 16/00371-1

Møte med Follo landbrukskontor

6

55/16 16/00373-1

Kontrollutvalgets retningslinjer

6

56/16 15/00381-3

Rutiner for protokoll

7

57/16 16/00378-1

Deltakelse kurs og konferanse 2017

8

58/16 16/00372-1

Kontrollutvalgets møteplan våren 2017

9

59/16 16/00323-1

Orienteringssaker

9

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 13.12.2016
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Ski KU-48/16
Rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten - Sikkerhet og beredskap
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapporten om sikkerhet og beredskap til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Rådmannen og kommunalsjefen svarte på spørsmål fra utvalget.
Roar Thun fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 2: Oppdatert/ny ROS-analyse oversendes kontrollutvalget når den
foreligger våren 2017.
Votering: Innstillingen med tillegg av forslaget fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om sikkerhet og beredskap til
orientering.
2. Oppdatert/ny ROS-analyse oversendes kontrollutvalget når den foreligger
våren 2017.
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Ski KU-49/16
Kommunens varslingsrutiner - rådmannens redegjørelse
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kommunens varslingsrutiner til
orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Rådmannen innledet og svarte på spørsmål fra utvalget.
Svein Kamfjord fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med forslag om varslingsmottak
utenfor administrasjonen for saker som ikke gjelder arbeidsmiljø og personalsaker.

Votering: Innstillingen med tillegg av forslaget fra Kamfjord ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kommunens varslingsrutiner
til orientering.
2. Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med forslag om
varslingsmottak utenfor administrasjonen for saker som ikke gjelder
arbeidsmiljø og personalsaker.

Ski KU-50/16
Revisjonsbrev nr. 6 - Oppfølging punkt 3
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisors brev «Status revisjonsbrev nr. 6 – pkt 3» til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Kontrollutvalget tar revisors brev «Status revisjonsbrev nr. 6 – pkt 3» til orientering.
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Ski KU-51/16
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon - Kunstisflaten/møteplassen
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av saken
om kunstisflaten/møteplassen.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Habilitet:
Lars Chr. Bilet ba utvalget vurdere Rune Sletners habilitet fordi han har vist et
ekstraordinært engasjement på den ene siden i saken om bygging av isflaten.
Dette kan undergrave publikums tillit til hans upartiske holdning i kontrollutvalgets
behandling av saken.
Rune Sletner fratrådte møtet under diskusjonen om habilitet.
Votering:
Kontrollutvalget fant Rune Sletner inhabil med 4 (1V,1Pp,1FrP,1Sp), mot 2 (1Ap,1H)
stemmer jf.forvaltningsloven § 6. 2.ledd

Haakon Hofgaard Dahl fremmet følgende tilleggsforslag:
Utvlaget ber om en underveisrapportering.
Votering: Innstillingen med tilleggsforslaget fra Dahl, ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av saken
om kunstisflaten/møteplassen.
Utvalget ber om en underveisrapportering.

Ski KU-52/16
Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ski pr. 31.10.2016
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering
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Ski KU-53/16
Tema forvaltningsrevisjon 2017
Sekretariatets innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling om tema.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Votering: Vedtaket nedenfor fikk enstemmig tilslutning.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017:
1. Eiendomsforvaltning
2. Innkjøp
3. Byutvikling
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

Ski KU-54/16
Møte med Follo landbrukskontor
Sekretariatets innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling om hvem som skulle delta.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Votering: Vedtaket nedenfor fikk enstemmig tilslutning.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Utvalget velger følgende utsendinger til møtet med Follo landbrukskontor 7.februar 2017:
1)
2)

Anne Marit Holene
utvalgets leder eller nestleder.
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Ski KU-55/16
Kontrollutvalgets retningslinjer
Sekretariatets innstilling:
Retningslinjene for kontrollutvalget i Ski videreføres.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Karl M. Johnsen fremmet forslag om enkelte redaksjonelle endringer:
Sekretariatet tar med seg innspillene og innarbeider disse i retningslinjene.
Votering: Innstillingen med forslag fra Karl M. Johnsen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Retningslinjene for kontrollutvalget i Ski videreføres med de redaksjonelle
endringene som ble foreslått i møtet.

Ski KU-56/16
Rutiner for protokoll
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møteprotokoll godkjennes etter møtet.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Roar Thun fremmet følgende endringsforslag:
Kontrollutvalgets møteprotokoll sendes utvalgets medlemmer for merknader på epost etter møtet. Leder og nestleder godkjenner deretter protokollen.

Votering: Endringsforslaget fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Kontrollutvalgets møteprotokoll sendes utvalgets medlemmer for merknader på epost etter møtet. Leder og nestleder godkjenner deretter protokollen.
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Ski KU-57/16
Deltakelse kurs og konferanse 2017
Sekretariatets innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling om hvem som skal delta.
Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Lars Bilet foreslo seg selv som deltaker på NKRFs konferanse.
Roar Thun fremmet følgende forslag:
1. Utvalget prioriterer å sende tre medlemmer til NKRF konferansen. Følgende
deltakere i tillegg til Bilet forespørres:
Toril Rønsen Ekeberg
Bente Njøs Paulshus
2. Deltakelse på FKTs konferanse vedtas i et senere møte.

Votering: Forsalgene fra Bilet og Thun ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
1. Kontrollutvalget melder på tre deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar
2017.

2. Deltakelse på FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017 vedtas i et senere møte.
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Ski KU-58/16
Kontrollutvalgets møteplan våren 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager våren 2017, alle dager kl. 1800:
Tirsdag 24. januar
Tirsdag 7. mars
Tirsdag 2. mai
Tirsdag 30. mai

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager våren 2017, alle dager kl. 1800:
Tirsdag 24. januar
Tirsdag 7. mars
Tirsdag 2. mai
Tirsdag 30. mai

Ski KU-59/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Sakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 13.12.2016
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Eventuelt
Ski kommunes praksis ved søknad om sykehjemsplass
Ski kontrollutvalgs behandling:
Roar Thun refererte til saken i Østlandets blad 13.12.16 om Ski kommunes
håndtering av søknader om sykehjemsplass for beboere utenfor kommunen.
Roar Thun fremmet deretter forslag om å be rådmannen redegjøre for praksis,
omfang og rutiner for behandling av søknader om sykehjemsplass til neste møte.
Svein Kamfjord foreslo at utvalget i tillegg ber rådmannen redegjøre for
bestillerkontorets praksis og rutiner ved behandling av søknader om helse- og
omsorgstjenester generelt.
Votering: Forsalgene fra Thun og Kamfjord ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak:
Rådmannen bes om å redegjøre for praksis, omfang og rutiner for behandling av
søknader om helse- og omsorgstjenester generelt, og tildeling av sykehjemsplass
spesielt, til neste møte.
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KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR. januar 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 KS: Kommunestyret
Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

1

Kontrollutvalgets årsrapport 2016

januar

FIKS

2
3

Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan

juni
Januar

FIKS
FIKS

Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte

FIKS

Vedtatte møter 1. halvår: 24/1, 7/3, 2/5, 30/5

Møteplan
Revisjonsberetning - Kommunens årsregnskap
og årsmelding 2016:
Tertialrapporter:
1.Tertialrapport jan-april 2017 (o-sak)
2. Tertialrapport mai-aug 2017 (o-sak)
Rapporter fra revisjonen:
Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16- 30.04.17)

15. april 2017

FDR

Mai 2017
Sep 2017

Kommunen
Kommunen

Mai 2017

FDR

Pr. 31.10.17(perioden 01.05.17- 31.10.17)

Nov 2017

FDR

Revisjonsstrategi 2017

Aug 2017

FDR

7

Årsrapport forvaltningsrevisjon 2016
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

mars
2016

FDR
FIKS

8.

Forvaltningsrevisjon 2016:

4
5

6

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 17.01.2017

Status

Avsluttet

KS 163/16

1

Nr.

9
10

11
12
13

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Internkontroll

2016

FDR

KU 24/1

2017

FDR

Prosjektplan 13.12.16

28.4.16
2.6.16 og 2.12.16
7.3.17
12.4.17
September
2016

rådmannen
rådmannen
rådmannen
rådmannen
FDR/FIKS
FIKS

KU 41/16 + oppfølging 24.1.17
KU 48/16

Våren 2017
2017

Rådmannen
Rådmannen
ÅS KU/FIKS 7.februar
FIKS
24/1

Forvaltningsrevisjon 2017:
Gjennomgang Kunstisflate/møteplass-saken
Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT
Psykisk helsearbeid for barn og unge
Budsjett for tilsyn og kontroll 2018
Plan selskapskontroll 2017-2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:
Ny ROS analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)
Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Fellesmøte med Follo landbrukskontor
Dialog med Follo brannvesen IKS om Sikring 24

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 17.01.2017

Status

Avsluttet

KS 153/16

2

