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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Samhandlingsreformen i Enebakk kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00293-15
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen i Enebakk kommune, til
orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Enebakk kommunestyre
Vedlegg:
Tilbakemelding til kontrollutvalget på forvaltningsrevisjonsrapport
Samhandlingsreformen
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Enebakk kommunestyre fattet den 29.04.19 følgende vedtak i sak 23/2019
Forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen i Enebakk kommune:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter inneholder
oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
b. Helse om omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på Ahus` avvikssystem, herunder
når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.
c. Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med nødvendig
kompetanse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
4. Saken sendes over til hovedutvalget HOS til orientering.

Rådmannens tilbakemelding:
Rådmannen har gitt tilbakemelding ved notat datert 12.10.2019. Rådmannens
tilbakemelding følger vedlagt.
I tilbakemeldingen har rådmannen svart opp hvert enkelt av de tre anbefalingene
under pkt. 2 i kommunestyrets vedtak.
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Pkt a):
Rutinene for elektronisk meldingsutveksling med Ahus, som foreligger i kommunens
kvalitetssystem «Kvalitetslosen», følges av Enebakk sykehjem og
hjemmesykepleien. I akutt-tilfeller der det ikke er mulighet til å sende
innleggelsesrapport elektronisk, får ambulansepersonell med kopi av pasientkort og
medisinliste, og elektronisk innleggelsesrapport sendes i etterkant.
Pkt b):
Ahus har sitt eget avvikssystem og følger opp avvik etter egne rutiner. Ahus
orienterte om avvikshåndtering og melding av avvik fra kommunene til Ahus i møte
med Samarbeidsutvalget mellom Ahus og kommunene i Follo og på Romerike den
05.09.19. Orienteringen er tatt videre til enhetsledelsen i Helse og
omsorgsavdelingen, som sørger for at interne rutiner er på plass.
Pkt c):
Enebakk kommune konkurrerer med Ahus, Oslo-sykehusene og omkringliggende
kommuner om kompetent fagpersonell. Staten lønner sitt personell høyere enn
kommunene. I tillegg går enkelte kommuner ut og tilbyr både høy lønn og andre
goder.
Enebakk kommune har arbeidet med å sikre godt arbeidsmiljø for de ansatte på ulike
måter:
- Oppfølging av ansatte, slik at de opplever seg hørt og sett.
- Organisering av arbeidsoppgaver slik at kompetanse blir benyttet der man
trenger det mest.
- Det er høy fokus på kompetanseheving. Ansatte fagpersoner tilbys kurs og
etter- og videreutdanning for å dekke kompetansehull og for å tilby personell
økt kompetanse.
- Det er en profesjonell personalavdeling som følger opp ansatte og ledere.
Sekretariatets vurdering
Det er sekretariatets oppfatning at rådmannen har svart opp punktene i kommunens
vedtak angående oppfølging av forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen i
Enebakk kommune.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 17.10.19

Unni Westli /s./
Rådgiver
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00017-17
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
Demensomsorg i Enebakk kommune, til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Enebakk kommunestyre
Vedlegg:
Rutiner for å identifisere innbyggere med demensomsorg som ikke allerede har
helse- og omsorgstibud i kommunen
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Enebakk kommunestyre fattet den 29.04.2019 følgende vedtak i sak 26/2019
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk:
1. Kommunestyret tar notat Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport om
demensomsorg (2015) fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med oppfølging
av revisors anbefalingspunkt nr. 1 – rutiner for å identifisere innbyggere med
demenssykdom som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 6
måneder.

Rådmannens tilbakemelding
Rådmannen har gitt tilbakemelding på kommunens vedtak i notat datert 13.10.2019.
Tilbakemeldingen følger vedlagt.
Det er fastlegen som har oppgaven å identifisere innbyggere med demenssykdom
som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i kommunen. Dette gjøres i samsvar
med Nasjonal retningslinje om demens.
Videre er det mulig å kontakte demenskoordinator, et lavterskeltilbud for å få tidlig
hjelp dersom har en nær slektning hvor man mistenker demenssykdom.
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I Forebyggende hjemmebesøk for eldre snakker man også om
hukommelsesutfordringer. Dersom personen eller pårørende har oppdaget
utfordringer, formidles kontakt til demenskoordinator som følger saken videre.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har svart opp kommunestyrets
vedtak av 29.04.2019 gjennom notat av 13.10.2019.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på
eventuelle spørsmål.
Ås, 17,10.19

Unni Westli /s./
Rådgiver

Side 2 av 2

mensomsorg i Enebakk kommune - 16/00017-17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk kommune : Rutiner for å identifisere innbyggere med demensomsorg som ikke allerede har helse- og omsorgstibud i kommunen

ging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune - 17/00053-17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK

PS 28/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll i Enebakk kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00053-17
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport –
Internkontroll i Enebakk kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en antikorrupsjonsplan for kommunen.
Rådmannen bes om å gi skriftlig tilbakemelding om arbeidet til kontrollutvalget
innen 6 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Enebakk kommunestyre
Vedlegg:
Oppfølging av anbefalingene til FDR gjeldende internrevisjonsrapport om
kommunens internkontroll
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret fattet den 18.05.2018 følgende vedtak i sak 43/2018
Kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i
Enebakk kommune:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Enebakk kommune
til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette blant
annet følgende tiltak:
a. Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollssystem.
b. Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere
kjenner det.
c. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide
risikoreduserende tiltak.
d. Sørge for at alle dokumenter i KvalitetsLosen er tilstrekkelig oppdaterte.
e. Høyne ansattes kjennskap til KvalitetsLosen og oppfordre dem til å melde avvik
samt utnytte meldte avvik til forbedring i større grad.
f. Utarbeide en antikorrupsjonsplan.
g. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.
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Rådmannens tilbakemelding
Rådmannen har gitt tilbakemelding i notat datert 16.10.2019. Tilbakemeldingen
følger vedlagt.
I notatet er hvert av punktene i kommunens vedtak svart opp.
Det vises til at en samlet oversikt over kommunens internkontrollsystem er
innarbeidet i kommunens handlingsprogram. De mest sentrale komponentene er:
- Framsikt – et helhetlig styringsverktøy for hele kommunen. Opplæring og
kompetansebygging innen de nye modulene som skal innarbeides er prioritert.
- Målstyring – med formål å operasjonalisere strategiske mål til konkrete
arbeidsmål i enhetene. (pkt 2 b)
- Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) – som dekker kommunens behov for å ha
kontroll med og kartlegge risiko og sårbarhet. (pkt 2 c)
- Compilo (Kvalitetslosen). Compilo sender ut varsel til dokumentansvarlig når
dokument skal revideres (pkt 2 d). Antall meldte avvik har steget, og alle avvik
som ikke lukkes går til rådmannen etter en viss tid (pkt 2 e).
I tillegg er det flere ulike fagspesifikke systemer for internkontroll.
Kommunen har ikke hatt kapasitet til å utarbeide en egen antikorrupsjonsplan.
Kommunen er medlem av Transparency International (TI), og forplikter seg gjennom
det til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har svart opp de enkelte punktene i
kommunens vedtak av 18.05.18.
Det bemerkes at kommunen ikke har utarbeidet en egen antikorrupsjonsplan.
Sekretariatet er av den oppfatning at det bør utarbeides en antikorrupsjonsplan for
kommunen, og at rådmannen bes om å gi en skriftlig tilbakemelding til
kontrollutvalget om dette arbeidet innen 6 måneder
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 17.10.19

Unni Westli /s./
Rådgiver
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ENEBAKK KOMMUNE

NOTAT

Økonomikontoret
Saksnr: 2017/3027

Emne

Arkivkode: 217

Oppfølging av anbefalingene til FDR gjeldende internrevisjonsrapport om
kommunens internkontroll

Til
Fra
Kopi til

Lars Andre Kløvstad

Dato

16.10.2019

Oppfølging av anbefalingene til FDR gjeldende internrevisjonsrapport om kommunens
internkontroll
a.

Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollsystem.

Samlet overordnet oversikt over kommunens internkontrollsystem er innarbeidet i
kommunens handlingsprogram. De mest sentrale komponentene er som følger:
Framsikt – Skal bli et helhetlig styringsverktøy for hele kommunen. Økonomiavdelingen er i
ferd med å implementere modulene i Framsikt. Hittil er modulene for analyse, rapportering og
økonomiplan implementert. I 2020 vil modul for årsbudsjett og målstyring implementeres.
Formålet er at alle økonomiprosesser skal foregå i Framsikt innen utgangen av 2020. Dette er
et viktig ledd å styrke kommunens internkontrollsystem.
Målstyring – Gjennom dette styringsverktøyet er formålet å operasjonalisere strategiske mål
til konkrete arbeidsmål i enhetene. Dette skal være med på å bidra til og kontrollere at
arbeidet som gjøres i kommunen er i tråd med strategisk målsetting og visjon. I et
virksomhetsstyringsperspektiv er minimering av risiko, via internkontroll kun et av flere
viktige målsettinger. Internkontrollen i seg selv vil bli styrket gjennom målstyring blant annet
ved at prosesser forbedres gjennom tiltak og ved at avvik følges opp. Men balansert
målstyring er i seg selv ikke et egnet verktøy for å identifisere risiko og videre redusere risiko
gjennom ulike kontrollaktiviteter. På bakgrunn av det sistnevnte bruker kommunen ROSanalyser.
Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) – Dette systemet dekker kommunens behov for å ha
kontroll med og systematisk kartlegge av risiko og sårbarhet. Gjennom ROS-analyser har
kommunen fått god oversikt over risikoområder i økonomistyringen. Hensikten med
risikoanalyse er å identifisere trusler for deretter å kunne sette inn forebyggende tiltak og
nødvendig beredskap. Modul for ROS-analyser er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem
Compilo.
Compilo (Kvalitetslosen) – er et kvalitetssystem. Gjennom dette systemet sikrer kommunen
at all kvalitetsdokumentasjon samles og systemet sikrer at kommunen har oppdaterte
lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig. I tillegg anvender kommunen en modul
i Compilo for avviksoppfølging. Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på
lavest mulig nivå i organisasjonen. I denne modulen ligger også mulighet for varsling. Dette
er en lovfestet rett for ansatte og en viktig komponent i internkontrollsystemet.
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Notat uten oppfølging
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Som nevnt innledningsvis er det i denne sammenhengen avgrenset til å beskrive det
overordnede internkontrollsystemet for kommunen. Samtidig er det viktig å påpeke at det er
flere ulike fagspesifikke systemer for internkontroll i avdelingene.

b. Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere kjenner det.
Kommunen har generelt stort fokus og hyppig bruk og rapportering innen
hovedkomponentene i internkontrollsystemet. Dette gjelder f. eks økonomirapportering og
analyse i Framsikt, samt dokumentoversikt og avviksoppfølging i Compilo. Det vil også være
en prioritet fremover knyttet til opplæring og kompetansebygging innen de nye modulene i
Framsikt og rundt internkontroll generelt.

c. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide risikoreduserende
tiltak.
Til dette bruker kommunen ROS-analyser som tidligere beskrevet. I tillegg vil det bli lagt
større vekt på systematisk risikovurdering av mål når kommunen skal implementere
målstyring i Framsikt.
d. Sørge for at alle dokumenter i KvalitetsLosen er tilstrekkelig oppdaterte.
Dette er iverksatt. Compilo sender ut varsel til dokumentansvarlig når dokumentet skal
revideres. Dokumentansvarlig skal påse at dokumentene er oppdaterte.
e. Høyne ansattes kjennskap til KvalitetsLosen og oppfordre dem til å melde avvik, samt
utnytte meldte avvik til forbedringer i større grad.
Dette har vært et kontinuerlig fokusområde gjennom mange år. Det har gitt effekt i form av at
antall meldte avvik har steget hvert år. Alle avvik som ikke lukkes vil gå til rådmannen innen
en viss tidsperiode. Rådmannen følger dette tett opp.
f. Utarbeide en antikorrupsjonsplan.
Enebakk kommune er medlem av Transparency International (TI). Som medlem forplikter
kommunen seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet.
Kommunen har nulltoleranse for korrupsjon. Administrasjonen driver løpende
dilemmatrening av ansatte bl.a. ved hjelp av en "kortstokk" med aktuelle problemstillinger.
TI, som bistår med rådgivning ved utvikling av virksomhetens antikorrupsjonsprogram, er
invitert til å holde foredrag for formannskapet. Det har tidligere også blitt holdt foredrag for
alle enhetsledere om temaet av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Kommunen har ikke
hatt kapasitet til å prioritere å utarbeide egen antikorrupsjonsplan.
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 29/19

Revisjonsstrategi 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00123-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering.
Vedlegg:
Overordnet revisjonsstrategi 2019 Enebakk kommune
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi
for 2019 for Enebakk kommune, datert 16.10.19.
Overordnet revisjonsstrategi
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden 1.5.2019 til
30.4.2020, jfr. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for
regnskapsåret 2019.
Fokusområder
Ut fra de erfaringer FDR har fra revisjon av Enebakk kommune vil revisjonen ha
særskilt fokus på disse områdene:





Videre arbeid med oppfølging av sykelønnsrefusjon
Rutiner for innkjøp bl.a. fokus på rammeavtaler
Rutiner for oppfølging av kommunestyrevedtak og bokføring
Regnskapspresentasjonen inklusive noter og årsberetning

Listen er ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker opp nye
forhold av betydning.
Med ny kommunelov utvides revisors rapporteringsoppgaver overfor kommunene
vedrørende kommunenes etterlevelse av sentralt regelverk på områder som bl.a.
offentlige anskaffelser, selvkost, ressurskrevende tjenester mv. Frist for denne
rapporteringen er 30.06.
Ressursbruk
Det er budsjettert med 650 timer til regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2019,
tilsvarende ressursbruk budsjettert for både 2018 og 2017
VURDERING
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisor, jfr. dagens kontrollutvalgsforskrift § 6.
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Bestemmelsen videreføres i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, jfr. ny
kommunelov § 23-2.
Avslutning
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalget og orientere om revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 16.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 30/19

Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00103-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr
1.164.700,-:
Tekst
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
SUM

Budsjett
2020
110 000
234 700
820 000
1 164 700

2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes
budsjett for 2019.
Avgjørelsesmyndighet:
Enebakk kommunestyre
Vedlegg:
Saksutskrift Styret i FIKS sak 15-19 FIKS Budsjett 2020, Revisjonshonorar 2020
Enebakk kommune, Godtgjøring folkevalgte - Reglement 2020
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk formannskap
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 18:
§ 18.Budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret
eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester,
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget.
Bestemmelsen videreføres i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon, omfatter følgende:
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon»

VURDERING
Kontrollutvalgets drift
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer, medlemskap og kurs.
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på
kurs o.a.
For 2020 legges det til grunn 7 møter.
Etter lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (ny kommunelov) §
23-1 annet ledd, annet punktum, skal kontrollutvalget ha minst 5 medlemmer.
Det legges til grunn at kontrollutvalget i Enebakk fortsatt vil ha 5 medlemmer.
Møtegodtgjørelse
I henhold til Enebakk kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, skal
kontrollutvalgets leder motta en godtgjørelse tilsvarende 7 % av ordførerens
godtgjørelse pr. år.
Det foreligger nå forslag om å endre godtgjøring til leder fra fast godtgjørelse på 7 %
til en godtgjørelse på 7 ‰ pr møte.
Utvalgets medlemmer mottar en godtgjøring tilsvarende 0,1% av ordførernes
godtgjørelse pr. møte.
Ordførerens godtgjørelse tilsvarer stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Fra 1. mai
2019 utgjør stortingsmedlemmers godtgjørelse 987 997,- per år. Ordførers
godtgjørelse vil da også utgjøre kr. 987 997,- per år.
Legger en møtegodtgjørelse pr møte til grunn, vil kontrollutvalgets leder ha en
godtgjørelse på kr. 69 160,- per år. Øvrige medlemmer i kontrollutvalget vil ha en
godtgjørelse på kr. 988,- per møte.
Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer i 2020 vil etter dette utgjøre:
Funksjon
Utvalgets leder
Utvalgets medlemmer (4)
Til sammen

Pr. møte
6 916
988

Årlig

Sum
48 412
27 664
76 076

Andre driftsutgifter
Utvalget har vanligvis deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i
januar/februar. Denne konferansen er viktig for opplæring og impulser til
kontrollutvalgene. Det er særlig viktig med opplæring i 2020, da det er et nyoppnevnt
kontrollutvalg etter kommunestyrevalget i 2019. Kontrollutvalget har tidligere år
kunnet benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap.

Side 2 av 5

30/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 - 19/00103-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 : Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

FIKS har i 2019 sagt opp sitt medlemsskap i NKRF, og det må derfor betales full pris
for deltakelse på konferansen i 2020.
Det foreslås at det settes av midler for at to medlemmer kan delta på konferansen i
2020.
Kontrollutvalget har tidligere vært medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT).
Kontrollutvalget bør vurdere medlemskap i FKT. Medlemskontingent for 2020 vil
utgjøre kr 9 000,Kontrollutvalget får tilbud om deltakelse på FKTs arrangement. Utvalget bør vurdere
om det skal settes av midler til deltakelse på FKTs fagkonferanse og årsmøte 2020.
Budsjettet innebærer en videreføring av abonnementet på fagtidsskriftet
«Kommunerevisoren».
Andre driftsutgifter utgjør etter dette:
Andre driftsutgifter
Sum
Arbeidsgiveravgift (14,1 %)
10 727
Abonnement kommunerevisoren
2 500
Kurs og opplæring
20 000
Til sammen
33 227

Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2020
Beskrivelse
Godtgjørelse
Andre driftsutgifter
Til sammen

Sum
76 076
33 227
109 303

Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester
Enebakk kommune er deltaker i Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
(FIKS) og kjøper sekretariatstjenester fra FIKS.
Det arbeides med å etablere Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, hvor FIKS vil bli en
del av det nye selskapet. Intensjonen er at selskapet skal være operativt fra og med
01.01.2020. I løpet av høsten 2019 vil Enebakk kommunestyre få forelagt egen sak
om dette.
Under forutsetning av at Enebakk kommune blir deltaker i det nye selskapet, vil dette
medføre følgende kostnader for kjøp av sekretariatstjenester for 2020: Kr. 234 700,-.
Grunnlag for beregningen er dagens kostnadsfordeling i FIKS hvor 50% er et
grunnbeløp og 50% etter folketall. En av de første oppgavene nytt selskap må
arbeide med er å harmonisere finansieringsmodell mellom de tre selskapene som
skal slås sammen (FIKS, ROKUS IKS og KUBIS).
Kjøp av revisjonstjenester
Revisjonstjenestene omfatter blant annet





regnskapsrevisjon (RR)
forenklet etterlevelsesrevisjon
forvaltningsrevisjon (FR)
eierskapskontroll (EK)
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andre tjenester (særattestasjoner, faglig veiledning, evt. undersøkelser, møter i KST og
KU etc.)

Enebakk kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR)
hvor kommunen er deltaker. Det foregår for tiden en prosess med etablering av
Viken kommunerevisjon IKS, som vil være en sammenslåing/fusjon mellom Follo
Distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS.
Enebakk kommunestyre vedtok 27.05.19 i sak 35/19 Valg av revisjonsordning for
Enebakk kommune følgende:
1. Kommunestyret vedtar at Enebakk kommune skal få utført revisjonstjenester
(regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) i utvidet egenregi gjennom en større
interkommunal revisjonsenhet hvor deltakere i dagens Follo Distriktsrevisjon IKS er en del
av det nye selskapet.
2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 1.1.2020.
3. Kommunestyret søker å inngå avtale med Viken kommunerevisjon for revidering av
årsregnskapet for Enebakk kommune for 2019.

Enebakk kommunestyre vedtok 17.06.19 i sak 42/19 Etablering av Viken
kommunerevisjon IKS følgende:
1. Kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud
Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelsen og frem til
31. desember 2019.
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale 01.01.2020 som gjelder fra og med 01.januar 2020.
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets representantskap.
Disse representantenes valgperiode vil vare frem til de nye kommunestyrene er konstituert
og har gjort nye valg av representanter høsten 2019.

Anslag for revisjonshonorar 2020 vil derfor gjelde for revisjonen som utføres av Viken
kommunerevisjon IKS i 2020. Finansieringsmodellen i Viken kommunerevisjon IKS er
basert på medgått tid.
For 2020 er det anslått at revisjonshonorarer for 2020 samlet for Enebakk kommune
blir kr 820.000. Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12 i forhold til medgått tid. Det
understrekes at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig å
justere dette. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget.
Oppsummering
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i
2020:
Beskrivelse
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester
(FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS)
Kjøp av revisjonstjenester
(FDR IKS / Viken kommunerevisjon IKS)
SUM

Budsjett
2020
110 000
234 700

Budsjett
2019
129 000
216 000

Budsjett
2018
124 000
205 000

Budsjett
2017
124 000
202 000

820 000

800 000

783 000

764 000

1 164 700

1 145 000

1 112 000

1 090 000

Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
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Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens
budsjett for 2020.
Ås, 17.10.19
Kjell Tore Wirum /s./
Kontrollsekretær
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STYRET I FIKS

Saksutskrift
FIKS Budsjett 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00088-2
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
10.10.2019

Saknr
15/19

Styret i FIKSs behandling 10.10.2019:
Styreleder innledet og orienterte.
Daglig leder svarte på spørsmål fra styrets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020:
Tekst (T)
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Mer-/mindreforbruk

Beløp
1 085 000
240 000
105 000
1 430 000
1 420 000
10 000
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Vestby
Ås
SUM

Beløp
234 700
274 550
305 900
291 850
313 000
1 420 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023.
Saksutskriften bekreftes
Ås, 15.oktober 2019
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020:
Tekst (T)
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Mer-/mindreforbruk

Beløp
1 085 000
240 000
105 000
1 430 000
1 420 000
10 000
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Vestby
Ås
SUM

Beløp
234 700
274 550
305 900
291 850
313 000
1 420 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyrene i deltakerkommunene
Vedlegg:
FIKS Budsjett 2020, FIKS Refusjon fra kommuner 2020, FIKS ØP 2020-2023
Vedtak i saken sendes til:
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene
SAKSUTREDNING:
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 10/19 FIKS Budsjett 2020 følgende:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020:
Tekst (T)
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Mer-/mindreforbruk

Beløp
1 085 000
240 000
105 000
1 430 000
1 420 000
10 000
Kr 0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:

Ås kommune
Vår ref.: 19/00088
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Alternativ 1
Kommune
Enebakk
Frogn
Vestby
Ås
SUM

Beløp
298 000
349 750
372 400
399 850
1 420 000

Alternativ 2
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Vestby
Ås
SUM

Beløp
234 700
274 550
305 900
291 850
313 000
1 420 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023.

Kostnadsfordeling alternativ 2 forutsatte positivt vedtak i Nesodden kommune om videre
deltakelse i sekretariatsordning i egenregi.
Nesodden kommunestyre vedtok 28.08.19 i sak 86/19 Valg av sekretariatsordning for
kontrollutvalget i Nesodden kommune følgende:
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat
IKS.
3. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen
for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020.
Valg av representanter foretas av nytt kommunestyre.

Budsjett 2020
Budsjettet for 2020 er vesentlig redusert grunnet endrede forutsetninger for fortsatt drift i
FIKS.
Lønn og sosiale utgifter
Grunnet færre deltakerkommuner og redusert oppdragsmengde, er det i budsjettet for
2020 lagt opp til lønn og sosiale utgifter til 1 årsverk. Forutsatt at Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert innen 1.1.2020, vil det da være en
virksomhetsoverdragelse hvor ansatte i dagens FIKS har fortrinnsrett til stillinger i det
nye selskapet. Det nye selskapet vil kunne ha 30 deltakere og sikre en
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Salg av
sekretariatstjenester i markedet vil kunne utgjøre ekstraoppdrag/merinntekter med
mulighet for å øke bemanningen i selskapet.
Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer og tjenester er justert ned i forhold til redusert oppdragsmengde og færre
deltakere.
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum foreslås erstattet med

Ås kommune
Vår ref.: 19/00088
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samarbeid og felles arrangement med ett eller flere andre sekretariat eller Forum for
kontroll og tilsyn (FKT). Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte
foredragsholdere. Det arbeides med å få til et samarbeid med sekretariatene i Buskerud
og på Romerike for å få til et felles opplegg for folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg
i løpet av november 2019. Mulig det legges opp til dagsamlinger for kontrollutvalg i
2020. Kostnadene til dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter
deltakelse fra utvalgenes medlemmer.
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte reduseres i samsvar med bemanning.
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2019, bli grunnlag for
justering. Posten foreslås justert i tråd med behovet for kontorlokaler.
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, sak-/arkivsystem, IKT og
noe rådgivning) justeres i tråd med behovet for tjenester.
Refusjoner
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2020 er
folketallet i kommunene pr 1.1.19 lagt til grunn.
Økonomiplan 2020 - 2023
Forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 er veiledende. Økonomiplanen baseres på en
årlig indeksregulering på ca. 2-3 pst. For 2020 – 2023 fordeles kostnadene på følgende
måte:
5 kommuner (de 4 gjenværende deltakerkommunene + Nesodden).
Avsluttende kommentar
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at
kontrollutvalgene i de gjenværende deltakerkommunene får en noenlunde forsvarlig
sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for at sekretariatet kan påta seg
utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær sekretærbistand.
Forutsatt etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS i løpet av 2019, så vil
budsjett for 2020 være første driftsbudsjett for det nye selskapet. Grunnet ulike
finansieringsmodeller mellom de tre sekretariatene FIKS, KUBIS og ROKUS IKS, så vil
det nye selskapet i løpet av 2020 måtte ta stilling til ny finansieringsmodell for selskapet.
En slik finansieringsmodell vil tidligst kunne gjøres gjeldende overfor
deltakerkommunene i forbindelse med budsjettet for 2021.
Avslutning
Saken legges frem for styret til behandling.
Ås, 01.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder

Ås kommune
Vår ref.: 19/00088
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2019/2292

Arkivkode:

Saksframlegg
082

Saksbehandler:

Hilde Pedersen Karlsen

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

60/19

Kommunestyret

21.10.2019

Godtgjøring Folkevalgte - Reglement 2020
Dokumenter som er vedlagt:
 Protokoll fra møte i ad-hoc-utvalget som skulle komme med forslag om endring i
godtgjørelser for folkevalgte 22. august 2019.
 Revidert forenklet reglement – godtgjøring folkevalgte 2020
 Revidert reglement – godtgjøring folkevalgte 2020
AD-HOC-UTVALGETS INNSTILLING:

1. Utvalget innstiller på følgende endring (i tillegg til endringer vedtatt i
kommunestyret 17. juni) som tas inn i dokumentene «Reglement – godtgjøring
folkevalgte» og «Godtgjøring folkevalgte – Reglement – 2020»:
Tas ut:
Deltakere i fortløpende møter samme dag er kun berettiget én møtegodtgjørelse. Dersom
møtene har ulik godtgjøring, brukes høyeste sats. (Nytt pkt.)
Tas inn:
Deltagelse i møter i valgkomité eller valgstyre gir ikke rett på egen godtgjørelse hvis
vedkommende deltar på andre kommunale politiske møter samme dag. Godtgjørelse for
deltagelse i valgkomité og valgstyre ligger da innbakt i godtgjørelsen for de andre møtene.
2. Følgende endringer gjøre i dokument «Godtgjøring folkevalgte – reglement – 2020»
Pkt 3 – medlemmer i formannskapet
Månedlig sats for medlemmer i formannskapet endres fra 2 % til 0,5 % av ordførers
godtgjøring. Denne godtgjøringen dekker også eventuelle e-postmøter og telefonmøter i
formannskapet.
Pkt 4 – gruppe II – utvalgsledere
Godtgjøring av utvalgsledere gjøres om fra en fast godtgjøring på 7 % av ordførers
godtgjørelse til 7 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte.
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv mellom møtene
går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal ha godtgjørelsen ved
tvilstilfeller.
Pkt 5 – gruppe III – utvalgsledere
Klagenemnd strykes. Oppgave er lagt til formannskap
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Som følge av ny kommunelov skal det innføres ungdomsråd i alle kommuner,
ungdomsråd plasseres i gruppe III.
Godtgjøring av utvalgsledere gjøres om fra en fast godtgjøring på 2 % av ordførers
godtgjørelse til 2 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte.
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv mellom møtene
går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal ha godtgjørelsen ved
tvilstilfeller.
Pkt 9 – gruppe III – pr møte
Klagenemnd strykes. Oppgave er lagt til formannskap
Som følge av ny kommunelov skal det innføres ungdomsråd i alle kommuner,
ungdomsråd det plasseres i gruppe III.
Valgkomité ligger ikke inne i dagens tabell, og plasseres i gruppe III (godtgjørelse
utbetales hvis møtet ikke avholdes i forbindelse med andre kommunale politiske møter).
Nytt punkt – sim-kort til iPad (plasseres inn etter punkt om telefongodtgjørelse)
Medlemmer og 1. vara til kommunestyre, råd og utvalg kan få kommunalt sim-kort med
minst 15 GB data pr måned hvis de ønsker det. De som tar imot cim-kort fordelsbeskattes
på vanlig måte etter skattereglene.
3. Nummering i tabell for godtgjørelser rettes i forhold til de punkter som er tatt ut og satt
inn.
4. Rådmann kommer tilbake med ny sak med forslag til endring i reglement for godtgjøring
til folkevalgte som følge av ny kommunelov hvis det er behov for det.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken
Kommunestyret
Sammendrag

Forslag til revidert reglement for godtgjøring av folkevalgte legges fram med arbeidsgruppens
innstilling.
Bakgrunn

Ny kommunevalgperiode.
Saksopplysninger

Nåværende reglement ble først vedtatt i kommunestyret 19.10.2015, sak 58/15. Revidert
reglement ble lagt frem for kommunestyret 17.06.2019 med følgende vedtak:
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1. Det legges frem en ny sak med dagens endringer, samt med forslag om justeringer av
dagens to reglementer.
2. Ordfører setter ned et tverrpolitisk adhoc utvalg med 4 representanter som utarbeider
et forslag til nytt reglement.
3. Utvalget skal se spesielt på muligheten for omfordeling av godtgjøringene for
utvalgene.
Denne arbeidsgruppen hadde arbeidsmøte 22. august. Gruppen besto av Susann Langkaas
(AP), Sylvia Riddarsporre (FRP), Marius Winger (H) og Hans Kristian Solberg (SP).
Protokoll fra møte med innstilling er vedlagt saken.
Vurderinger og begrunnelse

Saken legges frem med ad-hoc-utvalgets innstilling.
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Protokoll fra møte i ad-hoc-utvalget som skulle komme med forslag om endring i godtgjørelser for
folkevalgte 22. august 2019
Kl 19.00
Formannskapssalen
Til stede: Susann Langkaas (Ap), Sylvia Riddarsporre (FrP), Marius Winger (H) og Hans Kristian Solberg
(Sp)

Innstilling:
1. Utvalget innstiller på følgende endring (i tillegg til endringer vedtatt i kommunestyret 17.
juni) som tas inn i dokumentene «Reglement – godtgjøring folkevalgte» og «Godtgjøring
folkevalgte – Reglement – 2020»:
Tas ut:
Deltakere i fortløpende møter samme dag er kun berettiget én møtegodtgjørelse. Dersom
møtene har ulik godtgjøring, brukes høyeste sats. (Nytt pkt.)
Tas inn:
Deltagelse i møter i valgkomité eller valgstyre gir ikke rett på egen godtgjørelse hvis
vedkommende deltar på andre kommunale politiske møter samme dag. Godtgjørelse for
deltagelse i valgkomité og valgstyre ligger da innbakt i godtgjørelsen for de andre møtene.
2. Følgende endringer gjøre i dokument «Godtgjøring folkevalgte – reglement – 2020»
Pkt 3 – medlemmer i formannskapet
Månedlig sats for medlemmer i formannskapet endres fra 2 % til 0,5 % av ordførers
godtgjøring. Denne godtgjøring dekker også eventuelle e-postmøter og telefonmøter i
formannskapet.
Pkt 4 – gruppe II – utvalgsledere
Godtgjøring av utvalgsledere gjøres om fra en fast godtgjøring på 7 % av ordførers
godtgjørelse til 7 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte.
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv mellom møtene
går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal ha godtgjørelsen ved
tvilstilfeller.
Pkt 5 – gruppe III – utvalgsledere
Klagenemnd strykes. Oppgave er lagt til formannskap
Som følge av ny kommunelov skal det innføres ungdomsråd i alle kommuner, og det
plasseres i gruppe III.
Godtgjøring av utvalgsledere gjøres om fra en fast godtgjøring på 2 % av ordførers
godtgjørelse til 2 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte.
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Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv mellom møtene
går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal ha godtgjørelsen ved
tvilstilfeller.
Pkt 9 – gruppe III – pr møte
Klagenemnd strykes. Oppgave er lagt til formannskap
Som følge av ny kommunelov skal det innføres ungdomsråd i alle kommuner, og det
plasseres i gruppe III.
Valgkomité ligger ikke inne i dagens tabell, og plasseres i gruppe III (godtgjørelse utbetales
hvis møtet ikke avholdes i forbindelse med andre kommunale politiske møter).
Nytt punkt – sim-kort til iPad (plasseres inn etter punkt om telefongodtgjørelse)
Medlemmer og 1. vara til kommunestyre, råd og utvalg kan få kommunalt sim-kort med
minst 15 GB data pr måned hvis de ønsker det. De som tar imot dette fordelsbeskatte på
vanlig måte etter skattereglene.
3. Nummering i tabell for godtgjørelser rettes i forhold til de punkter som er tatt ut og satt inn.
4. Rådmann kommer tilbake med ny sak med forslag til endring i reglement for godtgjøring til
folkevalgte som følge av ny kommunelov hvis det er behov for det.
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Økonomisk konsekvens av forslagene

For lettere å kunne sammenligne saksmengde og møtebelastning har vi gått igjennom alle møter for
2016, 2017 og 2018.

Oversikt over saker i råd og utvalg 2016-2018
Totalt 2016-2018

Per møte 2016-2018

Møter Saker Sider

Gj.sn. ant. m. pr år

Saker Sider Sider pr sak

Kommunestyre

29

391 12072

9,7

13,5

416

31

Formannskap

30

274

5744

10,0

9,1

191

21

9

0

0

3,0

0,0

0

0

240 11064

Klagenemnda (u.off) **
Teknikk og utvikling

30

10,0

8,0

369

46

Helse og omsorg

20

98

2545

6,7

4,9

127

26

Kultur, oppvekst og skole

20

139

2722

6,7

7,0

136

20

Klima og miljø

17

68

1602

5,7

4,0

94

24

Kontrollutvalget

21

117

2584

7,0

5,6

123

22

Administrasjonsutvalg

11

39

366

3,7

3,5

33

9

Prosjekt- og byggekomité

23

65

2003

7,7

2,8

87

31

Valgkomité

11

31

100

3,7

2,8

9

3

Valgstyre

4

10

40

1,3

2,5

10

4

R.f.m.m.n.funksjonsevne

12

56

1304

6,0

4,7

109

23

Eldreråd

12

58

1186

6,0

4,8

99

20

* Statistikken inneholder ikke antall sider i saker unntatt offentlighet (men antall saker u.off er med), eller notater og andre dokumenter
som ikke er en del av opprinnelig utsendte sakspapirer
** Klagenemnda: Har kun oversikt over antall møter, og ikke antall saker og sider.
*** Statestikk for eldreråd og utvalg for mennesker med nedsatt funksjonshemmede bygger kun på statistikk for 2017-2018.
**** I tillegg til at formannskapet har overtatt klagenemndas oppgaver er det også kommuneplanutvalg. Enebakk kommune har ikke
foretatt ordinær rullering av kommuneplanen i perioden.

«Reglement – godtgjøring folkevalgte» og «Godtgjøring folkevalgte – Reglement – 2020»
Pkt 1
Gjør ikke om på dagens praksis i særlig grad. Endrer kun når det er valgstyre og andre møter samme
dag. Lite innsparing.
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«Godtgjøring folkevalgte – reglement – 2020»
Pkt 3 – medlemmer i formannskapet
Besparelse
114.768

8 medlemmer * 19.129 * 75 % kutt
Pkt 4 – gruppe II – utvalgsledere
KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole – 7 møter. Besparelse 3 * 6.695
HOS – Utvalg for helse og omsorg - 7 møter. Besparelse 3 * 6.695
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling – 10 møter
KMU – Utvalg for klima og miljø – 6 møter. Besparelse 4 * 6.695
PBL – Prosjekt- og byggekomitéen – 8 -møter. Besparelse 2 * 6.695
Kontrollutvalget – 7 møter. Besparelse 3 * 6.695
Sum

Besparelse
20.085
20.085
0
26.780
13.390
20.085
100.425

Pkt 5 – gruppe III – utvalgsledere
Klagenemnd – går inn i formannskap
ELD – Eldreråd – 6 møter. Besparelse. 4 * 1.913
FUN – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Besparelse. 4 * 1.913
Sum

Besparelse
19.129
7.652
7.652
34.433

Ungdomsråd inn som følge av ny kommunelov. Kostnad avhengig av antall møter.
Pkt 9 – gruppe III – pr møte
Besparelse
Klagenemnda utgår, og behandling av disse sakene overføres
formannskapet, som ikke får noe ekstra godtgjørelse for dette. Besparelse
7 medlemmer * 3 møter * 717 = 15.057

15.057

Ungdomsråd inn som følge av ny kommunelov. Kostnad avhengig av antall møter.
Lite trolig med møte i valgkomitéen på en dag uten andre møter. Antatt årlig kostnad 0.
Antatt besparelse med dagens møtefrekvens
Brutto besparelse
Nye kostnader
Nytt punkt – sim-kort til iPad (plasseres inn etter punkt om
telefongodtgjørelse).
Kostnad usikker. Det kommer an på hvor mange som vil benytte seg av
tilbudet. Anslag 20.000

264.683
20.000

Ungdomsråd – ledergodtgjørelse og ordinær møtegodtgjørelse avhenger av
antall møter og antall medlemmer. Hvis 6 møter: Ledergodtgjørelse 6 *
1.913 = 11.478. Møtegodtgjørelse 7 medlemmer * 6 møter * 956 = 40.152

51.630

Sum nye kostnader

71.630

Antatt netto besparelse

193.053
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Saksnr: 2019/2292

Arkivkode: 082

GODTGJØRING FOLKEVALGTE
REGLEMENT - 2020
Vedtatt: Enebakk Kommunestyre

All godtgjøring i Enebakk kommune baserer seg på stortingsrepresentantenes godtgjøring og reguleres
1. januar påfølgende år. (revidert etter vedtak i KST PS 123/17)
Reglementet behandles i valgåret for kommunestyrevalget, innen juli mnd. før valget.
Møtegodtgjøring defineres som kompensasjon for medgått tid til møte og nødvendige forberedelser til
møter i folkevalgte organer m.v. (uavhengig av møtets varighet) og kommer i tillegg til dekning av
tapt arbeidsfortjeneste/refusjon for påførte utgifter som følge av møtedeltakelse og utføring av vervet
som folkevalgt representant.
Det utbetales ikke møtegodtgjøring ved møtefravær.
Deltakere i fortløpende møter samme dag er kun berettiget én møtegodtgjørelse. Dersom møtene har
ulik godtgjøring, brukes høyeste sats. (Nytt pkt.)
Deltagelse i møter i valgkomité eller valgstyre gir ikke rett på egen godtgjørelse hvis vedkommende
deltar på andre kommunale politiske møter samme dag. Godtgjørelse for deltagelse i valgkomité og
valgstyre ligger da innbakt i godtgjørelsen for de andre møtene.
I utvalg som ikke har fast møtesekretær, må den enkelte selv sørge for at skjema for møtegodtgjøring
blir utfylt og sendt til kommunens fellestjenester.
Str i fht
stortingsrepr. pr.
år

Pr 1.
januar
2020

FASTE GODTGJØRINGER – ledere m.v.
1

ORDFØRER – månedlig utbetaling

100%

956.463

15%

143.469

Ordfører fungerer i hel/halv stilling etter ønske.
Feriepenger utbetales ikke.
Ved sykefravær utbetales 100% godtgjøring i arbeidsgiverperioden (16 dager).
Etter dette må Ordføreren sende sykemeldingen til NAV. Jfr. Høyesterett dom
av 16. mars 2016.
Ordfører har rett til avtalt pensjonsordning og samme rett til sosiale ordninger
som sykelønn og foreldrepermisjon som ansatte i kommunen. Ordførere og
andre heltidspolitikere omfattes av gruppelivsforsikring, yrkesskade og
ulykkesforsikring.
Ordfører har rett til 5 ukers feriefravær uten trekk i den faste godtgjørelsen.
(nytt pkt. vedtak i KST 17/6-19)
Ordføreren får ikke møtegodtgjøring eller fast godtgjøring som leder av utvalg.

Ettergodtgjøring
Ved utløp av valgperioden gis folkevalgte som har godtgjøring i halv stilling
eller mer, godgjøring 1,5 måned som en kompensasjon for ikke opparbeidet
feriegodtgjøring.
Det kan utbetales ytterligere inntil 1,5 måneds godtgjøring dersom
vedkommende ikke umiddelbart trer inn i ny stilling.

2

VARAORDFØRER – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)
Feriepenger utbetales ikke.
Varaordfører tilstås ordførergodtgj. etter 1 mnd sykefravær av ordføreren
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Når varaordfører fungerer som ordfører på full tid, sammenhengende i mer enn
en uke, på grunn av ordførers sykdomsfravær, godtgjøres varaordfører som
ordfører. (nytt pkt. vedtak i KST 17/6-19)

3

MEDLEMMER I FORMANNSKAPET - månedlig utbetaling
Denne godtgjøringen dekker også eventuelle e-postmøter og
telefonmøter i formannskapet.

2%
0,5 %

19.129
4.782

4

GRUPPE II - UTVALGSLEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)

7%

66.952

Godtgjøring utvalgsledere 7 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte

7‰

6.695

2%

19.129

2‰

1.913

1%

9.564

KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole
HOS – Utvalg for helse og omsorg
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling
KMU – Utvalg for Klima og miljø
PBL - Prosjekt og byggekomiteen
KONTROLLUTVALGET
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv
mellom møtene går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal
ha godtgjørelsen ved tvilstilfeller.

5

GRUPPE III - UTVALGSLEDERE – utbetales 2 ganger pr. år (i valgåret 75% til
avgått og 25% til påtroppende leder)

Godgjøring utvalgsledere 2 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt
møte.
KLA – Klagenemnd lagt til formannskapet
ELD – Eldrerådet
FUN – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsråd
Valgkomité - (godtgjørelse utbetales hvis møte ikke avholdes i
forbindelse med andre kommunale politiske møter
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv
mellom møtene går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal
ha godtgjørelsen ved tvilstilfeller.

6

GRUPPELEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)
Gruppeledere for partier med representasjon i kommunestyret.

MØTEGODTGJØRINGER – utbetales 2 ganger pr år, etter frammøte
7

GRUPPE I – pr møte

2 o/oo

1.913

1o/oo

956

FSK – Formannskapet
KST – Kommunestyret

8

GRUPPE II – pr møte
KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole
HOS – Utvalg for helse og omsorg
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling
KMU – Utvalg for Klima og miljø
ADU – Administrasjonsutvalget
PBL – Prosjekt- og byggekomiteen
KONTROLLUTVALGET
VST – Valgstyret
INTERKOMMUNALE SELSKAPER – etter satser i det
interkommunale selskapet – hvis det ikke foreligger slike vedtatte satser, skal
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representanten selv sende skjema til IFT om frammøte – Enebakk kommunes
satser i gruppe II gjelder.

9

GRUPPE III – pr møte

0,75o/oo

717

2,5o/oo

2.391
1.435

KLA – Klagenemnda
FUN - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ELD - Eldrerådet
SU – samarbeidsutvalgene (skole og barnehage)
AD-HOC, ARB.UTVALG eller lignende opprettet av FSK/KST
Ungdomsråd

10 STEMMESTYRENE/VALGMEDARBEIDERE – pr. vakt
Leder
Valgmedarbeider

1,5o/oo

For ansatte i Enebakk kommune –
Utover ordinær arbeidstid gjelder vanlig overtidsbetaling.
Ledere har ikke overtidsbetaling.

11 FRAMMØTE VED INHABILITET
Det gis vanlig godtgjøring ved frammøte saker i fm. inhabilitet.
Innkalling i habilitetssaker gir 50% av vanlig godtgjøring uansett utfall av
habilitetsbehandlingen da representanten uansett utfall må forberede seg til
saken/ene. (Nytt pkt. vedtak KST 17/6-19)

ANNET
12 PENSJONSORDNING
Folkevalgt som mottar godtgjøring i halv stilling eller mer tilsluttes pensjonsordningen for folkevalgte.

13 TELEFONGODTGJØRING
Ordføreren får dekket innkjøp og bruk av mobiltelefon innenfor regler fastsatte av Finansdepartementet
pr. 01.01.2014, og i samsvar med kommunen telefonregulativ med kr 366,- pr. mnd.
Varaordfører, ledere av KOS, HOS, TEK og Kontrollutvalget får dekket telefonutgifter etter skattefritt
beløp i regelverket med kr 83,33 pr mnd.
Godtgjøring gis under forutsetning av at kommunen ikke dekker telefonutgifter i annet forhold.

14 SIM – KORT TIL iPad
Medlemmer og 1. vara til kommunestyret, råd og utvalg kan få kommunalt sim-kort
med minst 15 GB data pr måned hvis de ønsker det.
De som tar imot dette fordelsbeskattes på vanlig måte etter skattereglene.
15 SKYSSGODTGJØRING
Medlemmer av styrer, råd og utvalg utbetales skyssgodtgjørelse i hht Statens reiseregulativ og etter
innsendt reiseregning.

15

AVISER

Tatt ut etter vedtak i KST 10/12-18

16 OMSORGSANSVAR
Medlemmer av styrer, råd, utvalg som har omsorgsansvar for barn, syke, funksjons-hemmede eller
eldre får dekket spesifiserte utgifter til omsorgsvikar i f.m. møtevirksomhet.

17 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
De folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt/stedfortreder i tillegg til møtegodtgjørelse. Det
organiseres etter legitimert tap og ulegitimert tap.
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Legitimert tap
Tapt arbeidsfortjeneste til lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende gis med inntil kr 5.000,- ved
dokumentert tap.
 Lønnsmottakere
Lønnsmottakere som krever dekning av tap i inntekt må legge fram attest fra arbeidsgiver om
at vedkommende trekkes i lønn og beløpets størrelse. Alternativt kan refusjon av lønn foretas
overfor arbeidsgiver etter dokumentert lønnsutgift. Det må fremsettes skriftlig krav.
 Selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende som kan dokumentere et tap i inntekt, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste. «Framlegg av selvangivelsens tall for brutto næringsinntekt som dokumentasjon.
Tapt arbeidsfortjeneste beregnes etter et årstimetall på 1950.»
 Hvis det oppstår tvil, avgjøres dette av ordfører.
Ulegitimert tap
Ulegitimert erstatning gis for dekning av tap i inntekter som av praktiske årsaker vanskelig lar seg
dokumentere.
For å kunne fremme krav om ulegitimert erstatning må den folkevalgte enten:
 Har hatt faktisk tap i inntekt ved å ha forsømt sitt arbeid, studium og lignende på grunn av
vervet som folkevalgt.
 Være hjemmeværende, student, eller pensjonist og har forsømt de daglige gjøremål pga
utøvelsen av sitt politiske verv.
 Krav om erstatning fremmes skriftlig og erstatningen begrenses til tidsrommet den folkevalgte
ivaretok sitt verv.
 Det ytes erstatning for tap i inntekt på kr 1.500,- pr. møtedag.
 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales måneden etter at kravet framsettes.

18 INNKALLING/INVITASJON
Innkalling til møter utløser møtegodtgjørelse – invitasjon utløser ingen møtegodtgjøring.

19 Spørsmål i tilknytning til punkt 16 og 17 avgjøres av ordføreren
20 PERMISJONER/FRAVÆR
Ved beregnet fravær ut over 2 måneder forventes det at representantene søker permisjon.
 Ved innvilget permisjon utbetales ikke fast godtgjøring eller andre godtgjøringer til
formannskapets medlemmer og utvalgsledere under permisjon.
 Nestledere/varamedlemmer som i permisjonstiden får opprykk tilkjennes fast
godtgjøring som for faste medlemmer.
 Dersom formannskapets medlemmer og utvalgsledere møter i mindre enn 50% av
avholdte møter i halvåret avkortes godtgjøringen forholdsmessig ved neste faste
utbetaling.
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ENEBAKK KOMMUNE

Saksnr: 2012/89 Arkivkode: 082

REGLEMENT – GODTGJØRING FOLKEVALGTE
__________________________________________________________________________
Vedtatt av Enebakk kommunestyre 25.3.1996, sak K96.029. Opptrappingsplan vedtatt av
kommunestyret 20.10.97, sak KST97-074. Endringer vedtatt av kommunestyret 14.6.1999,
sak 0041/99, formannskapet 08.1999, sak 0062/99, kommunestyret 01.12.2003, sak 79/03,
kommunestyret 15.12.03, sak 90/03, kommunestyret 29.03.04, sak 19/04, formannskapet
10.10.2005, sak 53/05, kommunestyret 30.10.06, sak 70/06, kommunestyret, sak 99/12.
(Gjeldende fra 01.08.2012), stemmestyrene FSK 47/13(valg 2013).

Godtgjøring til folkevalgte i Enebakk kommune baseres på ordførerens godtgjøring.
Fastsetting av godtgjøring foretas i valgåret for kommunestyrevalg, i forkant av valget.
1. Ordfører

Ordføreren fungerer fra halv- til heltid etter eget valg.
Ordførerens godtgjøring skal være lik årlig godtgjørelse for stortingsrepresentanter, og
justeres årlig etter at justeringen for stortingsrepresentanter er gjort kjent. Godtgjøring som
utbetales månedlig (ordfører, varaordfører, medlemmer i formannskapet og gruppeledere i
partier representert i kommunestyret) og ledere av utvalg gruppe II) reguleres på samme
tidspunkt som ordførers godgjøring. Øvrige godtgjøringer reguleres halvårig.
Godtgjøringen utbetales i 12 like månedlige utbetalinger. Feriepenger utbetales ikke.
Ordfører har rett til avtalt pensjonsordning og samme rett til sosiale ordninger som sykelønn
og foreldrepermisjon som ansatte i kommunen. Ordførere og andre heltidspolitikere omfattes
av gruppelivsforsikring, yrkesskade og ulykkesforsikring.
Ordfører har rett til 5 ukers feriefravær uten trekk i den faste godtgjørelsen. (nytt pkt. vedtak i
KST 17/6-19)
Ved ordførerens sykefravær utbetales 100 % godtgjøring. Refusjon fra trygdekontoret tilfaller
Enebakk kommune.
Ordføreren får ikke møtegodtgjøring eller fast godtgjøring som leder av utvalg.
2. Varaordfører

Varaordførerens godtgjøring settes til 15 % av ordførerens godtgjøring. I tillegg til fast
godtgjøring får varaordføreren møtegodtgjøring.
Varaordføreren tilstås ordførergodtgjøring etter 1 måned sykefravær av ordføreren.
Når varaordfører fungerer som ordfører på full tid, sammenhengende i mer enn en uke, på
grunn av ordførers sykdomsfravær, godtgjøres varaordfører som ordfører. (nytt pkt. vedtak i
KST 17/6-19)
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Ved ferieavvikling utbetales ikke ordførergodtgjøring til varaordføreren.
3. Fast godtgjøring
3.1. Medlemmer i formannskapet

Medlemmer i formannskapet får en godtgjøring tilsvarende 0,5 % 2 % av ordførers
godtgjøring. Denne godtgjøringen dekker også eventuelle e-postmøter og
telefonmøter i formannskapet.
3.2. Leder av utvalg gruppe II
Godtgjøring utvalgsledere 7 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte. Leder av

utvalg gruppe II får en godtgjøring tilsvarende 7 % av ordførerens
godtgjøring.
3.3. Leder av utvalg gruppe III

Godgjøring utvalgsledere 2 ‰ av ordførers godtgjørelse pr avholdt møte.
Leder i utvalg gruppe III får en godtgjøring tilsvarende 2 % av ordførerens
godtgjøring. Ledergodtgjøring i stemmestyrene utgjør 1/12 av full sats.
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv mellom
møtene går godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal ha
godtgjørelsen ved tvilstilfeller.
3.4. Gruppeledere for partier med representasjon i kommunestyret

Gruppeledere får en godtgjøring tilsvarende 1 % av ordførers godtgjøring.
Oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under de enkelte grupper følger som vedlegg til
reglementet.
4. Møtegodtgjøring

Møtegodtgjøring for medlemmer i kommunale utvalg:
Gruppe I
Gruppe II
Gruppe III

2 ‰ av ordførers godtgjøring pr møte
1 ‰ av ordførers godtgjøring pr møte
0,75 ‰ av ordførers godtgjøring pr møte

Innkalling i habilitetssaker gir 50% av vanlig godtgjøring uansett utfall av
habilitetsbehandlingen da representanten uansett utfall må forberede seg til saken/ene. (Nytt
pkt. vedtak KST 17/6-19)
Innkalling til møter utløser møtegodtgjørelse – invitasjon utløser ingen møtegodtgjøring.
For stemmestyrene utbetales slik godtgjøring:
1. Etter regning for tapt arbeidsfortjeneste eller alternativt:
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Leder: 2,5 ‰ av ordførers godtgjøring pr møte
Medlem: 1,5 ‰ av ordførers godtgjøring pr møte

2. For ansatte i Enebakk kommune: Utover ordinær arbeidstid vanlig overtidsbetaling.
Satsene avrundes til nærmeste kr 10,-.
Arbeidsutvalg, ad-hoc utvalg, komitéer og lignende, oppnevnt av kommunestyret og/eller
formannskapet gis møtegodtgjøring tilsvarende gruppe III. Det gis ikke ledergodtgjøring.
5. Ettergodtgjøring

Ved utløpet av valgperioden gis folkevalgte i Enebakk kommune som har godtgjøring i halv
stilling eller mer, godtgjøring i inntil 1,5 måned. Dette som kompensasjon for ikke
opparbeidet feriegodtgjøring.
Det kan utbetales ytterligere 1,5 måneds godtgjøring dersom vedkommende ikke umiddelbart
trer inn i ny stilling.
6. Pensjonsordning

Folkevalgt som mottar godtgjøring i halv stilling eller mer tilsluttes pensjonsordning for
folkevalgte.
7. Telefongodtgjøring

Ordføreren får dekket innkjøp og bruk av mobiltelefon innenfor regler fastsatt av
Finansdepartementet pr. 01.03.2006, og i samsvar med kommunens telefonregulativ
(sjablonmodell).
Varaordføreren, ledere i utvalg gruppe II og medlemmer av overformynderiet får dekket
telefonutgifter etter skattefritt beløp i regelverket, f.t. kr 1.000,- pr. år.
Godtgjøringen gis under forutsetning av at Enebakk kommune ikke dekker telefonutgifter i
annet forhold.
Ordføreren får dekket innkjøp og bruk av mobiltelefon innenfor regler fastsatte av
Finansdepartementet pr. 01.01.2014, og i samsvar med kommunen telefonregulativ med kr
366,- pr. mnd.
Varaordfører, ledere av KOS, HOS, TEK og Kontrollutvalget får dekket telefonutgifter etter
skattefritt beløp i regelverket med kr 83,33 pr mnd.
Godtgjøring gis under forutsetning av at kommunen ikke dekker telefonutgifter i annet
forhold. (Lik tekst med det som er i forenklet utgave)
SIM – KORT TIL iPad
Medlemmer og 1. vara til kommunestyret, råd og utvalg kan få kommunalt sim-kort med
minst 15 GB data pr måned hvis de ønsker det.
De som tar imot dette fordelsbeskattes på vanlig måte etter skattereglene.
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8. Skyssgodtgjøring

Medlemmer av styrer, råd og utvalg utbetales skyssgodtgjørelse i h.t. kommunens satser.
9. Aviser

Kommunestyrets medlemmer gis gratis abonnement på "Kommunal Rapport".
Ordføreren får dekket abonnement på inntil 2 lokalaviser.
10. Dekning av utgifter i f.m. omsorgsansvar

Medlemmer av styrer, råd, utvalg som har omsorgsansvar for barn, syke, funksjonshemmede
eller eldre får dekket spesifiserte utgifter til omsorgsvikar i f.m. møtevirksomhet.
11. Dekning av tap i inntekt

Erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt/dekning av utgifter til stedfortreder ytes for
faktiske utgifter/tap med inntil kr 1.500,- pr møtedag mot framvisning av egenerklæring.
Dersom tapet/utgiftene er større, kan erstatning gis mot at tapet dokumenteres.
12. Spørsmål i tilknytning til punkt 10 og 11 avgjøres av ordføreren.
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VEDLEGG TIL REGLEMENT GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
ORDFØRERENS GODTGJØRING
Ordførerens årlige godtgjøring er fra 01.01.2019 fastsatt til å være lik stortingsrepresentanter
godtgjørelse. Dersom den er høyere enn stortingsrepresentanters godtgjørelse holdes den lik
dagens godtgjørelse på kr 956.463-. Ved årlig regulering av stortingsrepresentanters
godtgjørelse reguleres ordførers godtgjørelse tilsvarende forutsatt en økning fra kr 956.463,(Stortingsrepr. og ordførers godtgjøring er fra 01.01.2019 kr 956.463,-)
UTVALG GRUPPE I
Kommunestyret
Formannskapet
UTVALG GRUPPE II
Administrasjonsutvalget (ADU)
Kommuneplanutvalget
Kontrollutvalget
Utvalg for kultur, oppvekst og skole (KOS)
Utvalg for helse og omsorg (HOS)
Utvalg for teknikk og utvikling (TEK)
Prosjekt og byggekomiteen (PBK)
Utvalg for Klima og miljø (KMU)
Valgstyret (VST)
UTVALG GRUPPE III
Klagenemda lagt til FSK
Byggekomiteen
Forhandlingsutvalget
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Overformynderiet
Samarbeidsutvalgene (skole og barnehage)
Ungdomsråd
Div. komitéer/ad-hoc-utvalg oppnevnt av formannskapet eller kommunestyret (det gis
ikke ledergodtgjøring)
Valgkomité - (godtgjørelse utbetales hvis møte ikke avholdes i forbindelse med andre
kommunale politiske møter
Når utvalgsleder, på grunn av sykdom eller annet, ikke kan utføre sitt verv mellom møtene går
godtgjørelsen til nestleder. Ordfører avgjør hvem som skal ha godtgjørelsen ved tvilstilfeller.

INTERKOMMUNALE UTVALG
Godtgjøring til Enebakk kommune repr. i interkommunale foretak utbetales etter
satser vedtatt i det enkelte utvalg/styre.
Dersom vedtak ikke foreligger, nyttes Enebakk kommunes satser gruppe II.
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 31/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00039-7
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Enebakk KU 050919, Enebakk kommune - 2 tertialrapport 2019, e-post
med Forespørsel om sak, e-post med Artikkel fra Enebakk avis 260919, Saksutskrift
Styret i FIKS sak 21-19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 2019, Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019, Aktivitetsplan
Enebakk KU 050919
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):
OS 35/19
OS 36/19
OS 37/19
OS 38/19
OS 39/19
OS 40/19
OS 41/19

Protokoll Enebakk KU 05.09.19 (vedlagt)
Vedrørende kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud
(UNNTATT OFFENTLIGHET) (ikke vedlagt)
Enebakk kommune – 2.tertialrapport 2019 (vedlagt)
e-post med Forespørsel om sak (vedlagt)
e-post med Artikkel fra Enebakk avis 26.09.19 (vedlagt)
Saksutskrift Styret i FIKS sak 21-19 Evaluering av arbeidet i
kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019 (vedlagt)
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 05.09.19 (vedlagt)

Ås, 17.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Enebakk kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

05.09.2019 kl. 18:30
Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd. Ignagard

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (Ap) nestleder, Mads Gjevert
Pettersen (Ap), Anne Marit Næss (Sp), Lena Mjerskaug (H)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte:
Kjersti Øiseth, rådmann
Marit L. Brenna, kommunalsjef Helse- og omsorgsavdelingen (under sak 22/19)
Astri Lippestad, enhetsleder Tilrettelagte tjenester (under sak 22/19)
Jørgen Støttum, spesialkonsulent Tilrettelagte tjenester (under sak 22/19)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef
Maria Ekman, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:
Kjell Matheussen (før behandlingen av sak 22/19)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling og sakliste godkjent. Møtet ble lukket under behandlingen av sak 22/19,
jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4.
Møteprotokoll godkjent 11.09.2019

Thorbjørn Nerland/s./
Leder

Øivind Gundersen/s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
22/19

19/00115-1

Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til
bruker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl
§13

3

23/19

17/00357-37

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda sentralrenseanlegg

4

24/19

19/00116-1

Orientering fra revisjonen

5

25/19

19/00039-6

Referat og orienteringer

6

Eventuelt

Enebakk kontrollutvalg 05.09.2019
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Enebakk KU-22/19
Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Enebakk kontrollutvalg 05.09.2019
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Enebakk KU-23/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda
sentralrenseanlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2019:
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 05.09.2019
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Enebakk KU-24/19
Orientering fra revisjonen
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2019:
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Enebakk kommune vil ha en forsvarlig revisjonsordning også etter 01.01.2020.
Revisjonsplan for revisjonsåret 2019 vil foreligge til utvalgets neste møte.
Forvaltningsrevisor Maria Ekman orienterte om status for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 05.09.2019
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Enebakk KU-25/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 10/19

Etablering av Viken kommunerevisjon IKS, saksprotokoll KST sak 42/19

Orienteringssaker (OS):
OS 27/19
OS 28/19
OS 29/19

OS 30/19

OS 31/19
OS 32/19
OS 33/19
OS 34/19

Protokoll Enebakk KU 20.06.19
Rapport fra tilsyn med Enebakk kommunes arbeid med tilsyn med
miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019
Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19 Etablering av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 06.06.19
Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 06.06.19
Leder orienterte om arbeidet samt status i saken, og svarte på spørsmål.
Sekretær supplerte.
FIKS Årsrapport 2018
Styret FIKS Behandlede saker 2018
Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018
FIKS Årsregnskap 2018
FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018
Enebakk KU Status forvaltningsrevisjon 2011 – 2019
Enebakk KU Behandlede saker 1.halvår 2019
Kontrollutvalgets årshjul 2015 – 2019
Aktivitetsplan pr 20.06.19

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalg 05.09.2019
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Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:45

Enebakk kontrollutvalg 05.09.2019

Side 7 av 7

31/19 Referat og orienteringer - 19/00039-7 Referat og orienteringer : Enebakk kommune - 2 tertialrapport 2019

ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2019/1874

Arkivkode:

Saksframlegg
212

Saksbehandler:

Silje Kathrine Olsen

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

44/19
59/19

Formannskapet
Kommunestyret

07.10.2019
21.10.2019

2. tertialrapport - Enebakk kommune
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. 2. tertialrapport tas til orientering
2. Avdelingsrammen til helse- og omsorgsavdelingen økes med 162 000 kroner for å
delvis kompensere for merutgifter til arbeidsavklaringspenger (AAP).
Rammeøkningen finansieres med økt rammetilskudd på finansområdet.

Saksprotokoll for Formannskapet - 07.10.2019
Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
FSK’s innstilling:

1. 2. tertialrapport tas til orientering
2. Avdelingsrammen til helse- og omsorgsavdelingen økes med 162 000 kroner for å
delvis kompensere for merutgifter til arbeidsavklaringspenger (AAP).
Rammeøkningen finansieres med økt rammetilskudd på finansområdet.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken I henhold til delegeringsreglementet er
avgjørelsesmyndighet tillagt kommunestyret. Formannskapet har rett til å fremme innstilling.
Sammendrag

Rapport for 2 tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 2/3-deler av året og
inneholder prognoser for resten av året.
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Bakgrunn

Ifølge økonomireglementet skal økonomisjefen utarbeide en regnskapsrapport for hele
kommunen til formannskapet og kommunestyret på å grunnlag av tertialrapportene
avdelingene legger fram for utvalgene. Alle større avvik skal forklares og begrunnes.
Saksfremlegget skal også inneholde prognose for kommunens årsresultat og om nødvendig
forslag til innstrammingstiltak. Gjenstående investeringsmidler skal også oppgis og faren for
overskridelse av prosjektbudsjetter vurderes.
Videre sier kommunens finansreglement punkt 1.8. at rådmannen minst to ganger i året skal
legge fram rapport for kommunestyret som viser status for finansforvaltningen. Rapporten
legges fram som en del av tertialrapporten.
Saksopplysninger

Avdelingene følger opp budsjett og regnskap på en god måte der avvik blir tatt på alvor, og
det blir gjort grundig arbeid med måneds- og tertialrapporteringene. Så langt i år viser
prognosene for driftsområdet et merforbruk på ca. 7,5 mill. kroner ved årets slutt.
Merforbruket ligger på kultur- og oppvekstavdelingen (KOS), helse- og omsorgsavdelingen
(HOS) og selvkostområdet Rådmannen ser svært alvorlig på merforbruket, og det er satt inn
tiltatak for å komme i budsjettmessig balanse. For detaljer se vedlagte tertialrapport.
Regnskap
hiå.

Avvik hiå.

-382 067
612
50 714
0
-330 741
26 139
169 610
131 264

-8 824
-476
1 414
0
-7 886
773
1 164
-54

-598 517
8 285
54 268
2 466
-533 498
40 387
263 983
175 343

-600 866
3 969
52 868
2 466
-541 563
40 237
264 391
181 950

2 349
4 316
1 400
0
8 065
150
-408
-6 607

Avdeling for teknikk og utvikling
Enebakk kirkelig fellesråd
Selvkost

42 878
3 470
-13 034

4 139
458
1 409

64 769
5 892
-14 622

64 769
5 892
-13 922

0
0
-700

Finans
Sum disponering

-8 729
351 598

8 729
16 618

-2 254
533 498

-2 254
541 063

0
-7 565

20 857

8 732

0

-500

500

Beløp i 1000

Sentrale inntekter
Sentrale utgifter
Netto finansutgifter og inntekter
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Til disposisjon
Sentraladministrasjonen
Skole- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen

Merforbruk -/mindreforbruk +

Budsjett Årsprognose Prognose
2019
årsavvik

Prognosene for finansområdet viser en forventet merinntekt på ca. 8 mill. kroner. Dette
skyldes bedre finansinntekter enn budsjettert og en forventning om positivt premieavvik på
pensjon ved årets slutt.
Det er fremdeles knyttet utsikkerhet til prognosene. For flere detaljer henvises det til
tertialrapporten vedlagt.
Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Unntaksbestemmelsen for maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger (AAP) ble endret i
2018. Beregninger foretatt av Arbeids- og sosialdepartementet, basert på foreløpige Kostratall for 2018, viser at kommunene i 2018 fikk en merutgift på 90 mill. kroner som følge av
endringen. I revidert nasjonalbudsjett er kommunene derfor kompensert med 90 mill. kroner i
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2019. Som følge av endringene er Enebakk kommune kompensert med 162 000 kroner i økt
rammetilskuddet.
For Enebakk sin del vil ikke 162’ dekke hele merkostnaden kommunen har til endringen i
ordningen, men det vil kunne dekke noe av merforbruket ved NAV.
Vurderinger og begrunnelse

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til det endelige resultatet, spesielt i forhold til
skatteinntektene og inntektsutjevningen.
Avdelingene melder om et merforbruk på 7,5 mill. kroner. Avdelingene jobber med tiltak for
å komme i balanse. Det kreves stram økonomistyring i avdelingene for å nå dette målet.
På grunn av finansområdet forventer kommunen totalt sett å være i balanse ved årets slutt.
For å dekke deler av merforbruket NAV har til endringene som har skjedd med ordningen til
arbeidsavklaringspenger (AAP) foreslås det å øke budsjettet til NAV med 162 000 kroner.
Dette dekkes ved økt rammetilskudd.
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Rapport for 2 tertial
Andre tertialrapport 2019 gir en oversikt over utviklingen i kommunen fra januar til august, og gir en
oversikt over forventet resultat ved utgangen av året.
Enebakk kommune står ovenfor en krevende økonomisk situasjon i 2019. Årsprognosen for avdelingene
viser nå et forventet merforbruk på 7,5 mill. kroner, noe som tilsvarer 1,4 % av avdelingenes netto
budsjettramme. Dette skyldes stor aktivitet innenfor flere tjenesteområder, og da spesielt innenfor pleie
og omsorg og barnevern. Det er satt inn tiltak for å redusere merforbruket, men stort press på
tjenestene gjør dette svært vanskelig. For at kommunen som helhet skal gå i balanse ved årets slutt må
alle avdelingene se på tiltak som kan redusere utgiftsnivået i kommunen.
Det store presset på tjenestene medfører store krav til prioritering av ressursene og stram
økonomistyring. Fra administrasjonens side må det gjøres en ny og grundig gjennomgang av
kommunens tjenestetilbud og vurdere hvilke ikke-lovpålagte tjenester som skal tilbys, samt gjøre
vurderinger rundt nivået, standarden, ressursinnsatsen, kvaliteten og organiseringen på tjenestene.
Budsjettprosessen for 2020 og kommende planperiode vil fokusere på hvordan kommunen skal få
budsjettet i balanse i årene som kommer.
Langsiktig og god planlegging vil være avgjørende for å bedre den økonomiske situasjonen på sikt. Fokus
på langsikt driftsutvikling og investeringsbehov vil gjøre kommunen mer rustet mot endringer i
behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og andre endringer.
Skatteinntektene i 2019 er forventet å bli lavere enn budsjettert. Det er imidlertid forventet
merinntekter på inntektsutjevningen som vil dekke opp for mye av avviket på skatt. Det vil også i år bli
et positivt premieavvik ved årets slutt som bedrer kommunens regnskapsmessige resultater.
Oppsummert viser finansområdet en merinntekt på ca. 8 mill. kroner.
Årsprognosen for kommunen er positiv med 0,5 mill.
Kommunen har etter budsjettvedtaket innarbeidet prioriteringene og tiltakene vedtatt av
kommunestyret. Verbalvedtakene følges opp, og status på disse er presentert lengre ned i rapporten.
Fra nyttår vil oppfølging av vedtak behandles i egen separat sak.
Det er hittil i år utgiftsført ca. 46 mill. kroner inkl. mva. i investeringsregnskapet. Mye av dette er
kostnader til den nye skolen i Ytre Enebakk som sto ferdig i fjor høst, samt utgifter til arbeid med veier
innenfor hovedplan vei. Økt investeringsnivå medfører økt lånegjeld. Total langsiktig gjeld (inkl.
formidlingslån og lån til selvkost) utgjør nå over 1,1 milliard kroner. Dette er et høyt gjeldsnivå sett i
sammenheng med kommunens inntekter. Samtidig har kommunen gjennom flere gode økonomiske år
bygd opp et relativt solid disposisjonsfond. Disse oppsparte midlene vil være svært nyttige dersom
rentenivået endrer seg i negativ retning, og vil gi kommunen et nødvendig handlingsrom for å tilpasse
driften til gjeldende rente- og gjeldsnivå.
I vår ble Enebakk kommune utsatt for en hendelse ved at Familiens hus brant ned til grunnen. Arbeidet
etter brannen vil påvirke kommunen i lang tid framover og vil medføre at rådmannen vil måtte
omprioritere arbeidsoppgaver i forhold til oppsatt plan. Enebakk kommune har gode
forsikringsdekninger gjennom sin forsikring i KLP. Prosessen med gjenoppbygging av Familiens hus er
startet ved at det legges fram en politisk sak til behandling i oktober i forbindelse med valg av
forsikringsmessig løsning for gjenoppbygging.
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Innledning
De endelige tallene i kommunebarometret 2019 viser at Enebakk kommune har noe dårligere resultater
enn tidligere år. Enebakk kommune er i 2019 rangert som kommune nr. 228 justert for inntektsnivå i
kommunen. Samlet sett er nøkkeltallene til Enebakk relativt sett noe svakere enn normalen i KommuneNorge.
Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret.
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. Samtidig er tidsserien
så sammenliknbar som det er mulig å få den.
Tabellen viser kommunens rangering i forhold til resten av Kommune-Norge. Gode plasseringer er
markert med grønt, mens dårlige plasseringer er markert med rødt.
Enebakk har svært lave enhetskostnader og er inne på Topp 100-lista innenfor saksbehandling og miljø og
ressurser. Det er imidlertid flere tjenesteområder hvor kommunen er rangert lavt, slik som barnehage,
grunnskole, kultur og pleie og omsorg. En av grunnen til dette er at områdene skårer dårlig innenfor
bemanning og utdanningsnivå. Bemanningen i barnehagene i Enebakk er lav målt mot de beste
kommunene i barometret. I pleie og omsorg er andel ansatte med fagutdanning lavt.
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Totaloversikt økonomi
Regnskap
hiå.

Avvik hiå.

-382 067
612
50 714
0
-330 741
26 139
169 610
131 264

-8 824
-476
1 414
0
-7 886
773
1 164
-54

-598 517
8 285
54 268
2 466
-533 498
40 387
263 983
175 343

-600 866
3 969
52 868
2 466
-541 563
40 237
264 391
181 950

2 349
4 316
1 400
0
8 065
150
-408
-6 607

Avdeling for teknikk og utvikling
Enebakk kirkelig fellesråd
Selvkost

42 878
3 470
-13 034

4 139
458
1 409

64 769
5 892
-14 622

64 769
5 892
-13 922

0
0
-700

Finans
Sum disponering

-8 729
351 598

8 729
16 618

-2 254
533 498

-2 254
541 063

0
-7 565

20 857

8 732

0

-500

500

Beløp i 1000

Sentrale inntekter
Sentrale utgifter
Netto finansutgifter og inntekter
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Til disposisjon
Sentraladministrasjonen
Skole- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen

Merforbruk -/mindreforbruk +

Budsjett Årsprognose Prognose
2019
årsavvik

Totalt viser avdelingene et merforbruk på 7,56 mill. kroner. Dette dekkes av merinntekter på
finansområdet som utgjør litt over 8 mill. kroner.

Sentrale inntekter
Skatt på inntekt og formue
I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 % for kommunene. I forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett er skatteveksten oppjustert til 1,2 %. Budsjettert vekst i Enebakk er 3,3 %,
men hittil i år har skatteveksten kun vært på 0,8 %.
Årsaken til nedgangen skyldes delvis at skattøret i 2019 er nedjustert, noe som igjen påvirker hvor mye
Enebakk kommunene mottar i skatteinntekter. I tillegg kan en medvirkende faktor være lavere vekst i
gjennomsnittslønnen til innbyggerne i Enebakk og at de er mindre formuende enn på landsbasis. Totalt
legges det til grunn en mindreinntekt på ca. 8 mill. kroner.
På grunn av den relativt lave skatteveksten i Enebakk, sammenliknet med landet, er det forventet at
inntektsutjevningen vil dekke store deler av mindreinntekten på skatt. Enebakk har per august en
skatteinntekt per innbygger som utgjør noe under 90 % av landsgjennomsnittet. Hittil i år har Enebakk
mottatt inntektsutjevning på ca. 17,5 mill. kroner, ca. 8,3 mill. kroner over budsjett.
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Ordinært rammetilskudd
Så langt i år har kommunen mottatt skjønnstilskudd som forventet.
Rammetilskudd mottatt hittil i år ligger noe under budsjett som følge av endringer gjort i statsbudsjettet
etter at rådmannen la fram handlingsprogrammet i november 2018. Primært skyldes endringene at
rammetilskuddet ble redusert for å finansiere øremerkede midler til lærenormen i 2019.
I revidert nasjonalbudsjett 2019 er kommunene delvis kompensert for økte utgifter til endringer i
ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Enebakk kommune er kompensert med 0,16 mill. kroner
i økt rammetilskudd.
Totalt er det forventet at Enebakk vil motta 0,3 mill. kroner mindre i rammetilskudd enn budsjettert.

MVA-Kompensasjon drift
Momskompensasjonen mottatt hittil i år ligger noe høyere enn budsjettert. Prognosen for årets slutt er
positiv.

Sentrale utgifter
Sykelønnsrefusjoner
Sykelønnsrefusjoner blir inntektsført i økonomisystemet når kravet sendes til NAV. I enkelte tilfeller kan
det oppstå situasjoner der kravet blir avvist eller beløpene blir endret. Kommunen er i en pågående
prosess med å rydde opp i eldre utestående sykelønnsrefusjonskrav. NAV har stort etterslep med
sykelønnsrefusjoner. På grunn av dette har NAV utsatt foreldelsesfristen for innsendte krav. Resultatet av
opprydningen kan være at man får avvist noen krav, men også at man mottar høyere beløp på andre krav.
Premieavvik på pensjon
For å jevne ut svingningene i innbetalinger av pensjonspremie, har kommunene (siden 2002) måttet
kostnadsføre beregnede pensjonskostnader fremfor årlig innbetalt premie. Differansen mellom innbetalt
premie og beregnet kostnad kalles premieavvik. Dersom innbetalingen er høyere enn bokført kostnad får
vi et positivt premieavvik. Det positive premieavviket blir inntektsført i år 1 og kostnadsført over en
periode på 7 år. Dette gjøres for å få samsvar mellom pensjonskostnad og pensjonspremieinnbetaling.
Enebakk kommune har valgt å avsette tilsvarende sum akkumulert premieavvik i et premieavviksfond.
Dette gjøres for å sørge for at kommunen alltid har midler til å dekke opp for den fremtidige
pensjonsforpliktelsen.
Det forventes et positivt premieavvik på pensjoner ved årets slutt. Dette gir positiv resultateffekt i
regnskapsåret. Men det er viktig å være oppmerksom på at kommunen samtidig må avsette tilsvarende
sum til premieavviksfondet.
Renteinntekter
Kommunens plasseringer i First aktiv rente og Holberg likviditet har hatt avkastning som forventet.
Avkastningen har hittil i år vært på 1,9 % siden 31.12.2018 og utgjør ca. 1,44 mill. kroner.
Det er forventet at renteinntektene blir noe bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak bedre
likviditet enn lagt til grunn ved budsjettering.
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Rentekostnader
Det er budsjettert med rentekostnader på totalt 22,4 mill. kroner (inkl. formidlingslån). Det er forventet
at rentekostnadene blir noe mer enn budsjettert. Dette har sammenheng med at kommunen har tatt
opp et fastrentelån på 10 år. Rentekostnadene på dette er noe høyere enn lån med kortere løpetid.
Totalt vil ca. 50% av kommunens gjeldsportefølje være bundet over 9 år ved årets slutt. Dette er svært
viktig for å sikre stabile tjenester for årene som kommer.

Personalstatus
Antall årsverk
Antall årsverk
Herav vakanser

31.12.2018
576,05
24,83

1.tertial
584,12
40,43

2.tertial
577,44
29,13

Antall årsverk 2. tertial er tilnærmet på samme nivå som starten av året. Endringen fra 1. tertial til 2.
tertial skyldes at kultur og oppvekstavdelingen skyldes i hovedsak endret bemanningsbehov i
barnehagene som følge av færre barn, endrede barnegrupper og innføring av bemanningsnormer.

Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær 2019
Sykefravær 2. tertial 2019

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

1,83 %
1,12 %

7,26 %
6,70 %

9,09 %
7,81 %

Sykefraværet hittil i år er på samme nivå som i 2018. Ønsket målsetting er et nærvær på 92,5% noe som
tilsier behov for ytterligere fokus på sykefraværsoppfølging.

Avviksmeldinger
Hittil i år er det meldt totalt 457 avvik. Avvikene er fordelt på følgende kategorier: 209 Tjeneste/bruker,
245 HMS og 141 Organisasjon/internt. Ved avviksmelding kan man velge mer enn én kategori om
gangen. Ved samme periode i fjor ble det meldt 269. I 2018 ble det meldt 786 avvik totalt. Avvikene skal
danne grunnlag for avdelingenes forbedringsarbeid.
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Kommunens tjenesteområder
Sentraladministrasjonen
Status økonomi
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap Avvik hiå.
hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

15 320
-53
15 267
4 866
8 276
2 470
0
15 612
-107
-1 041
-2 819
-3 967
26 912

14 853
-589
14 265
5 089
5 881
2 293
3
13 267
-133
-818
-442
-1 393
26 139

467
535
1 002
-223
2 395
176
-3
2 345
27
-223
-2 378
-2 574
773

Oppr. Prognose Avvik i kr
bud.
(prognose
vs.
budsjett)

24 005
-80
23 925
5 627
12 040
3 869
0
21 536
-160
-1 885
-3 029
-5 074
40 387

23 605
-680
22 925
5 827
12 040
4 219
0
22 086
-160
-1 685
-2 929
-4 774
40 237

400
600
1 000
-200
0
-350
0
-550
0
-200
-100
-300
150

Avvik hittil i år


Lønn

Sentraladministrasjonen har et netto mindreforbruk på lønn som følge av
langtidssykefravær. Avdelingen engasjerer som regel ikke vikarer ved sykdom, og det forventes derfor
en netto merinntekt ved årets slutt. I tillegg er det lavere utgifter til lærlinger enn budsjettert. Se flere
detaljer under prognose og aktivitet.


Utgifter

Merforbruket er i all hovedsak knyttet til uforutsette IKT-kostnader knyttet til brannen i Familiens Hus
og merkostnader til valget. Det er knyttet usikkerhet til hvor mye kommunen vil få dekket av erstattet
IKT-utstyr. Forsikringsselskapet vil gå igjennom alle tapte eiendeler og nedskrive verdien basert på alder.
Det betyr at kommunen må dekke mellomlegget for erstatningsbeløp og anskaffelseskostnad. Tallene
hittil i år gir ikke et riktig bilde av utgiftene som følge av feil periodisering av budsjettert utgift til ØIKT og
utgift til bredbåndsutbygging. Tilsvarende inntekt er perioders til samme måned, så dette går i null for
avdelingen totalt sett.


Inntekter

SA har mottatt lavere inntekter enn forventet. Dette skyldes i all hovedsak feil periodisering som nevnt
ovenfor.
Prognose ved årets slutt


Lønn
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Det forventes utgifter på ca. kr. 1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak
sykelønnsrefusjoner. I tillegg forventes lavere lønnsutgifter til lærlinger. Dette skyldes at antall ansatte
lærlinger er lavere enn avsatte midler i lønnsrammen. Dette vil igjen gi et noe lavere tilskudd på
inntektssiden.


Utgifter

Det forventes merutgifter på ca. kr. 550 000. Dette skyldes høyere lisenskostnader, høyere kostnader til
valget og kostnad knyttet til innkjøp av nytt IKT-utstyr som følge av brannen i Familiens Hus. Det er også
ventet en økning i overføringen til andre trossamfunn. Dette skyldes økt budsjett for Den norske kirke
(som benyttes som beregningsgrunnlag).


Inntekter

Det forventes ca. 300 000 kr. lavere inntekter til SA enn lagt til grunn ved budsjettering. Bortfallet av
inntekter er knyttet til utsetting av innkrevingsarbeidet da purregebyrene beholdes av innkrever og
forventet lavere tilskudd som følge av færre lærlinger enn budsjettert.
Årsprognose
Positiv med kr. 150 000.

Aktivitet i forhold til plan
Aktivitet hovedsakelig som planlagt med unntak av merarbeid som følge av brannen i Familiens Hus.

Perspektiver for resten av året
Økonomikontoret:
Økonomiavdelingen arbeider med implementeringen av Framsikt. I løpet av 2019 skal rapportering,
økonomiplan og årsbudsjett gjøres i Framsikt. Dette blir et helhetlig styringsverktøy for alle aktivitetene i
kommunens økonomiske årshjul.
KDP:
Arbeidet med oppgavekartlegging Kommunikasjon og arbeidet med Heltidskultur videreføres. I tillegg vil
utsatte medarbeiderskapsprosesser igangsettes, samt implementering av ny versjon av Compilo
(kvalitetslosen) og Visma-modul for personalmeldinger gjennomføres i løpet av høsten.
Rådmannskontoret:
Rådmannskontoret vil fortsette arbeidet med gjenoppbygging av Familiens hus. I tillegg arbeides det
med å få på plass gode avtaler for videre drift av interkommunale samarbeid. Den krevende økonomiske
situasjonen gjør at rådmannen og hennes ledere arbeider intensivt med budsjettet for å kartlegge
områder der det er mulig å endre driften inn mot rådmannens budsjettforslag 2020 og HP. Den
planlagte samlokaliseringen av kommunens ledelse og staber er som følge av brannen forsinket. Vi har
fått til samlokalisering ved at alle kommunalsjefene nå befinner seg på rådhuset. Rådmannen antyder at
vi først vil kunne få gjennomført hele den planlagte prosessen på nyåret.
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Digitalisering:
Digitalisering av kommunene skjer i økende tempo, i en mer kompleks teknologisk verden og med stadig
flere aktører som digitalt må samhandle i en blanding av åpne og sikre datastrømmer. For kommunene
ligger utfordringen i at digitaliseringen fremover vil inngå i tjeneste- og samfunnsutviklingen, og ikke
bare som en del av administrasjon av tjenestene. For å sikre at kommunene er bedre rustet og mer
effektivt kan gjennomføre digitaliseringstiltak fremover til det beste for innbyggere, næringsliv og andre
aktører i kommunene, er det etablert et gjensidig strategisk samarbeid/partnerskap basert på «nytte»
for alle kommunene i Akershus. Samarbeidet er kalt DigiAkershus. Enebakk kommune ønsker å være en
del av dette samarbeidet.

Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær 2019
Sykefravær 2. tertial 2019

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

0,81 %
0,18 %

6,22 %
3,83 %

7,03 %
4,01 %

Sentraladministrasjonen har hatt et høyt langtidssykefravær i år, men det er vesentlig redusert fra 1
tertial. Avdelingen jobber aktivt med å forebygge og redusere fraværet. Fraværet skyldes helsemessige
årsaker og er ikke arbeidsmiljørelatert.

Personalstatus
Antall årsverk
Antall årsverk
Herav vakanser

31.12.2018
20
0

1.tertial
20
0

2.tertial
20
0

Sentraladministrasjonen består av totalt 20 årsverk. Dette er det samme som ved rapport for 1
tertial. Pr. 31.12.2018 var det 15 lærlinger i Enebakk kommune, fordelt på 13 lærlinger og 2
lærekandidater.
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Skole- og oppvekstavdelingen
Status økonomi
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap Avvik hiå.
hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

127 298
0
127 298
11 059
52 036
5 277
0
68 372
-9 770
-12 526
-3 269
670
-24 896
170 773

129 971
-6 946
123 026
16 258
53 688
7 696
126
77 769
-10 138
-17 481
-3 270
-297
-31 185
169 610

-2 674
6 946
4 272
-5 199
-1 653
-2 419
-126
-9 397
367
4 955
0
967
6 289
1 164

Oppr. Prognose Avvik i kr
bud.
(prognose
vs.
budsjett)

199 685
0
199 685
17 980
80 543
7 632
0
106 155
-16 044
-14 932
-9 808
-1 073
-41 857
263 983

202 435
-7 665
194 770
26 166
77 150
12 878
220
116 414
-15 809
-20 352
-9 808
-823
-46 792
264 391

-902
7 665
6 764
-8 229
693
-5 191
-220
-12 947
235
5 120
0
420
5 775
-408

Avvik hittil i år:
Lønn:
Avdelingen har ved utgangen av august et mindreforbruk i netto lønnskostnader på ca. 4,2 mill. Dette
skyldes:






Refusjonsinntekter for sykefravær hvor det ikke har vært satt inn vikar, eller vikaren har vært
lavere lønnet enn stillingseier.
Vakante stillinger gjennom hele eller deler av året ved PPT, SFO og barneverntjenesten.
Det har vært vanskelig å rekruttere faglært personell til alle stillinger med krav om
fagkompetanse i skoler og barnehager. Lønnskostnaden til pedagogisk personell i barnehager
som er på dispensasjon og ufaglærte lærere er lavere enn for personell med fagkompetanse.
Barnehagene benytter avtalen med Personalhuset ved vikarbehov og store deler av
vikarkostnaden er derfor ført som konsulenttjeneste under utgift (0,8 mill.).
Flyktningetjenesten har lavere lønnsutgifter som følge av færre flyktninger i
introduksjonsprogrammet.

Utgift:
Regnskapet viser ved utgangen av juli et merforbruk på 9,3 mill. Avviket skyldes:




Lisenser 0,4 mill. Kostnaden er høyere enn forventet ved periodisering av budsjettet og vil
justere seg i løpet av høsten.
Kompetanseheving 0,8 mill. Kostnaden knytter seg til kompetanseheving for
skoleledere/barnehageledere (både kommunale og private) og ansatte generelt som jobber
med barn og unge. Utgiften dekkes av økt inntekt og fond.
Inventar og utstyr 0,4 mill. Etter brannen i Familiens hus har avdelingen hatt høye kostnader til
innkjøp av møbler og utstyr for å komme tilbake i drift. Deler av dette vil bli dekket av
forsikringsselskapet.
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Konsulenttjenester og sakkyndig bistand 3,2 mill. kroner. Vikarkostnader i barnehagene utgjør
kun en liten del av denne utgiften (0,8 mill.). Det største merforbruket er knyttet mot
barneverntjenesten, og skyldes kostnader til utredninger igangsatt i 2018.
Institusjons-, beredskaps- og statlige fosterhjemsplasseringer 1,9 mill. En betydelig andel av
overforbruket skyldes etterslep fra det svært aktive året i fjor, men en god del av det er en
naturlig konsekvens av flere bekymringsmeldinger, mer komplekse og alvorlige saker, samt økt
kunnskapsnivå i barneverntjenesten.
Kjøp av barnehageplasser i andre kommuner 0,5 mill. Kostnaden er kommet tidligere enn
forventet ved periodisering av budsjettet.
Refusjon til private barnehager 1,9 mill. Refusjon for styrking i hht. enkeltvedtak, redusert
foreldrebetaling og søskenmoderasjon er gjort tidligere enn periodisert budsjett.
Øvrig merforbruk knytter seg mot ordinære driftskostnader hvor kjøp er gjort tidligere enn
planlagt.

Inntekt:
Ved utgangen av august har avdelingen en merinntekt på ca 6,2 mill. Merinntekten skyldes:









Brukerbetalinger i forbindelse seminar i regi av SLT/Prosjekthuset, 0,4 mill. Inntekten dekker
kostnadsøkning til kompetanseheving ved samme tjenester.
Tilskudd til aktivitetsfremmende arbeid for barn av lavinntektsfamilier, 0,3 mill.
Tilskudd til prosjekt for utvikling av skolebibliotekene, 0,4 mill.
Statlig tilskudd til arbeide med det norskspråklige for minoritetsspråklige barnehagebarn og
forsterket norskundervisning, 0,8 mill.
Statlig tilskudd til private barnehager 1,7 mill, til dekning av pedagognorm/bemanningsnorm i
private barnehager.
Statlig tilskudd til kostnader i forbindelse med videreutdanningsprogrammet for lærere 1 mill.
Refusjon fra andre kommuner for barnehageplasser i Enebakk (etterfakturering for 2018) 0,8
mill.
Øvrig merinntekt er knyttet mot budsjetterte inntekter som er kommet tidligere enn forventet
ved periodisering av budsjettet.

Prognose:
Lønn
Det forventes mindreutgift på ca 6,7 mill. Mindreutgiften skyldes i hovedsak refusjoner og vakanser.
Midlene overføres utgift til dekning av kostnadsøkninger.
I tillegg vil det 2019 bli tilbakeført midler til avdelingen på grunn av oppdaterte tall på pensjon fra SPK.
Dette vil redusere avdelingens forventede merforbruk med ca. 2,6 mill.
Utgifter
Det forventes merutgift på ca. 13 mill. kroner. Dette skyldes:



Økte kostnader i barneverntjenesten, totalt ca. 3 mill. Kostnadene knytter seg til utgifter nevnt
under punkt om avvik hittil i år. Kan ikke dekkes innenfor gjeldende rammer.
Overføring av statlig tilskudd til bemanning i private bhg, (1,7 mill.), og tilskudd til arbeidet med
det norskspråklige for minoritetsspråklige barnehagebarn (0,3 mill.). Dekkes av økt inntekt.
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Økte kostnader til skoleskyss, 1,6 mill. Dekkes innenfor gjeldende rammer gjennom økt inntekt
og lavere lønnskostnad.
Kostnader til vikarer i barnehagene, 1,5 mill. Dekkes gjennom økt refusjonsinntekt lønn.
Kompetansehevingstiltak SLT/Prosjekthuset, skoler og barnehager, ca. 1 mill. Dekkes gjennom
økte inntekter og uttak fra fond.
Kostnader knyttet mot brannen i Familiens hus 0,6 mill. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva
avdelingen får dekket i forsikringsoppgjøret.
En noe høyere kostnad til styrkingstiltak i barnehager enn forventet ved budsjettering, 0,4 mill.
Utgiften dekkes av økt inntekt.
Kostnader knyttet mot mottatte midler til kulturaktivitetstiltak for barn av lavinntektsfamilier,
og prosjekt skolebibliotek, 0,7 mill.
1 mill. flyttes fra lønn skoler til drift skoler for å kunne erstatte gammelt og utslitt utstyr
(elektroniske tavler, lysutstyr, møbler).

Inntekter
Prognosen viser merinntekter på ca 5,8 mill. og er knyttet til:







Statlig tilskudd til private barnehager i forbindelse med bemanningsnormer og arbeidet med det
norskspråklige for minoritetsspråklige barnehagebarn, 2 mill.
Statlige tilskudd til kompetansehevingstiltak og videreutdanning, 1,5 mill.
Tilskudd til forsterket norskundervisning 1. - 4. trinn, 0,4 mill.
Refusjon fra andre kommuner for barnehageplasser i Enebakk (etterfakturering 2018), 0,8 mill
Uttak fra fond til dekning av kompetanseheving, 0,4 mill.
Tilskudd fra eksterne til kulturaktiviteter for barn av lavinntektsfamilier og skolebibliotek, 0,7
mill.

Netto tilsier avdelingens prognoser et merforbruk på ca. 0,4 mill.

Oppsummering tiltak
Med unntak av kostnadsøkningene knyttet til barneverntjenesten forventes tilnærmet balanse i alle
enheter.
Barneverntjenesten gjør blant annet følgende for å redusere merforbruket:


Den ene institusjonsplasseringen ble avviklet i august. Pr. i dag er derfor kun én ungdom plassert
i institusjon. Det vil jobbes aktivt for å unngå flere slike plasseringer, men dette krever i stedet
perioder med miljøterapeutiske og familieterapeutiske tiltak, samt rustesting, hvilket også fører
med seg utgifter.

Aktivitet i forhold til plan
Administrasjon og fellestjenester:
Aktiviteten har vært i forhold til plan.
PPT:
Aktiviteten har vært preget av brannen og fokus har vært å komme tilbake til ordinær drift. Det har vært
fokus på kompetanseheving for ansatte.
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Kultur:
SLT har hatt noe høyere aktivitet. SNU-seminar var et kompetansehevingstiltak rettet mot de som
jobber forebyggende og byggende for barn og unge. Seminaret var meget vellykket og hadde deltagere
fra kommuner over hele landet.
Kulturskolens aktivitet har vært noe høyere enn budsjettert gjennom våren 2019. Noen kurs/tilbud er
avviklet fra høsten 19 for å tilpasse aktiviteten til budsjettet.
Aktiviteten har vært noe lavere enn forventet som følge av færre flyktninger i intro.programmet.
Skoler:
Aktiviteten har vært gjennomført i forhold til plan.
Skolene har lærere i videreutdanningsprogrammet og fokus på kompetanseheving.
Ved to skoler har det vært, og er, utfordringer knyttet mot elevgruppene som gjør at det er behov for
tiltak.
Barnehager:
Aktiviteter er gjennomført i henhold til planer.
Barnevern:
2019 er foreløpig et betydelig roligere år enn 2018, tatt i betraktning antall innkomne
bekymringsmeldinger. Hver barnevernkonsulent har i snitt færre undersøkelser og tiltakssaker, men det
erfares at de sakene som jobbes med krever mye. Derfor er belastningen ved å jobbe i
barneverntjenesten fortsatt høy, selv om ikke aktivitetsnivået er like høyt som i fjor.

Perspektiver for resten av året
Administrasjon og fellestjenester:
Opprettholde fokus på utvikling og kompetanseheving i skoler/barnehager, planarbeid, administrativ og
politisk saksbehandling.
Kultur, integrering og forebygging:
Det jobbes med fokus på å forhindre utenforskap enten det gjelder barn og unge eller flyktninger. Samt
med å tilby kommunens innbyggere gode kulturelle opplevelser på ulike felt i samarbeid med
frivilligheten.
SLT jobber med tiltak rettet mot ungdomsmiljø i kommunen, spesielt i forbindelse med miljø på Flateby
og KiBUS. Dette er tiltak utover det planlagte, og som det er stort behov for å løse, og vil bli prioritert i
høst! Dette vil også involvere Prosjekthuset. Det forventes høyt aktivitetsnivå i forbindelse med
planlagte tiltak og nye, nødvendige tiltak i forbindelse med ungdomskriminalitet.
Biblioteket har, i samarbeid med 2 skoler, søkt og mottatt 300 000 til et skolebibliotekprosjekt. Disse
midlene skal gå til økt personalressurs på skolebibliotekene og kompetansehevende tiltak. I
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prosjektperioden, som er fra 15.09.2019-30.06.2020, vil en av bibliotekets ansatte ha en 40% midlertidig
prosjektstilling. Midler som ikke blir brukt i inneværende år, vil bli satt på fond for bruk neste år.
Kulturskolen skal gjennom høsten opprettholde eksisterende permanente tilbud, samt rekruttere
ny kulturskolerektor.
For flyktningetjenesten skal planlagt og igangsatt aktivitet videreføres. I tillegg planlegges samarbeid
med eksterne aktører. Det er usikkert om det vil bli bosatt nye flyktninger i 2020, da dette avhenger av
eventuell forespørsel fra IMDI.
PPT:
Sensommeren startet med at ny leder kom på plass, samt at to medarbeidere som har vært sykemeldt i
ett-to år også kom på plass. Tidligere leder går av med pensjon tidlig høst. I tillegg har vi en praktikant i
30% tilling. Det betyr at vi er fulltallig. Ekstern konsulent kommer til å ferdigstille oppdrag tidlig
vinter. Det vurderes at det vil bli mindre bruk av ekstern hjelp over nyttår.
Videreutdanning for noen medarbeidere innen kommunens satsingsfelt vil legges til årets budsjett.
Skoler:
Skolene skal benytte ressurser, arbeidsmetoder, læremidler og organiseringsmetoder som sikrer en god
oppfølging av den enkelte elev.
Mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling i form av modellering, praksisdeling,
veiledning og opplæring vil være viktige virkemidler, samt strategisk teamsammensetning og god møteog innholdsstruktur for samarbeid.
Skolene jobber systematisk og systemisk med undervisning i sosiale ferdigheter. Skolene har en lokal
plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø som blant annet inneholder en årsplan for utvikling av
sosiale ferdigheter.
Tilrettelegging for å skape forståelse og eierskap til ny overordnet del til læreplaner for samtlige ansatte
har også fokus i satsningsområdene over. Det samme gjelder involvering av personalet, skolens
rådsorganer, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i felles utviklingsprosesser.
Barnehager:
Barnehagene har barns medvirkning, barns psykiske helse, språkutvikling og sosial kompetanse som
satsingsområder gjennom det nye barnehageåret. Barnehagene jobber for å videreføre
kompetanseutvikling for å rekruttere og beholde barnehagelærere. Gjennom implementering av ny
rammeplan og kompetanseheving med STYD jobber barnehagene aktivt med lekemiljøene. Det
videreføres en stram budsjettføring.
Barnevern:
Antall bekymringsmeldinger har økt noe over sommeren, så det forventes en travel høst.
Erfaringsmessig vil det være mye aktivitet og mange bekymringsmeldinger de siste to-tre månedene før
jul
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Sykefravær
Sykefravær
Årlig sykefravær 2019
Sykefravær 2. tertial 2019

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

1,73 %
0,92 %

6,56 %
5,42 %

8,29 %
6,33 %

Avdelingens sykefravær er redusert fra 1. til 2. tertial. Enhetene oppgir i sine rapporter at
langtidsfraværet i hovedsak er knyttet mot planlagte behandlinger eller sykefravær som ikke kan
relateres til arbeidsplass/arbeidsmiljø/arbeidsoppgaver.
Det arbeides med sykefraværsoppfølging i tråd med gjeldende IA-avtale, og enhetene har fokus på
nærvær på arbeidsplassen.

Personalstatus
Antall årsverk
Antall årsverk
Herav vakanser

31.12.2018
280,11
6,6

1.tertial
287,58
22,47

2.tertial
281,8
11,9

Avdelingen har hatt nedgang i antall årsverk mellom 1. og 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak endret
bemanningsbehov i barnehagene som følge av færre barn, endrede barnegrupper og innføring av
bemanningsnormer.
I tillegg har avdelingen et stort antall vakante stillinger som skyldes vanskeligheter med å rekruttere
lærere med nødvendig og riktig kompetanse.
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Helse- og omsorgsavdelingen
Status økonomi
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap Avvik hiå.
hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

103 889
-358
103 532
6 472
23 833
7 727
850
38 882
-6 923
-4 134
0
-147
-11 204
131 210

112 934
-7 142
105 792
7 946
22 348
8 452
742
39 488
-6 874
-7 091
-3
-48
-14 016
131 264

-9 044
6 784
-2 260
-1 473
1 485
-726
108
-606
-49
2 957
3
-99
2 812
-54

Oppr. Prognose Avvik i kr
bud.
(prognose
vs.
budsjett)

162 378
-653
161 725
9 927
33 690
11 135
0
54 752
-11 686
-4 854
-20 659
-3 935
-41 134
175 343

173 358
-8 524
164 834
11 142
34 940
12 425
850
59 357
-11 676
-5 671
-20 659
-4 235
-42 241
181 950

-10 910
7 871
-3 039
-1 330
-1 250
-910
0
-3 490
-45
-333
0
300
-78
-6 607

Avvik hittil i år
Lønn






Lønn korrigert for sykelønnsrefusjoner viser en merkostnad på ca. kr 2 260’ ved 2. tertial.
For Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten er kostnadene delvis knyttet til avtaler inngått i
2018 og delvis til brukere og beboere som i perioder har behov for ekstra bemanning.
Sykehjemmet har i enkelte perioder hatt flere pasienter enn budsjettert i korttidsavdelingen.
Alle turnusenhetene har merkostnader på lønn som følge av lite budsjetterte midler til vikarer i
arbeidsgivers sykepengeperiode.Turnusenhetene må som regel ta inn vikar fra første dag.
Andre enheter har besparelse som følge av midlertidig ledige stillinger og refusjoner ved
sykefravær uten at det tas inn vikarer. Besparelsene dekker merkostnadene ved enhetene nevnt
ovenfor ved første tertial.
Driftskostnader
Andre driftskostnader enn lønn viser et merforbruk pr 2. tertial på ca. kr 606’.
Merkostnadene er hovedsakelig knyttet en gave til Enebakk sykehjem som er utgiftsført i
regnskapet og avsatt til fond. Merkostnaden ses sammen med tilsvarende merinntekt under
driftsinntekter, dette går totalt sett i null.
NAV har et merforbruk på overføringer til andre som skyldes omlegging av ordningen
arbeidsavklaringspenger (AAP). Antallet brukere av denne statlige støtteordningen vil gradvis
måtte over på kommunale ytelser.
Hjemmetjenesten og sykehjemmet har merkostnader til leie av sykepleier som skyldes avtaler
inngått i 2018. Disse ble avsluttet fra februar i år.
Forpleining har merkostnader som følge av at sykehjemmet har innført et ekstra måltid og flere
beboere enn tidligere har behov for spesialtilpasset mat.
Driftsinntekter
Driftsinntektene viser en merinntekt på ca. kr. 2,8 mill.
Lønnsrefusjoner til dekning av lønn til prosjektstillinger i NAV, Helse barn og unge og Psykisk
helsearbeid og rus m.m. utgjør kr. 2,1 mill. av merinntektene. Inntektene skal settes av til
fond og/eller motsvares av tilsvarende utgifter.
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Resterende merinntektene er knyttet til en stor gave til Enebakk sykehjem, som er satt av til
fond og ses sammen med merkostnadene på driftskostnader.
Prognose ved årets slutt
Det forventes en merkostnad i 2019 på ca 6,6 mill.






Lønn og sosiale utgifter
Det forventes et merforbruk på lønn på ca. kr. 3 mill. ved årets slutt
Enebakk Sykehjem vil få et merforbruk på lønn på ca. 3,2 mill. Dette skyldes ekstra bemanning
ved overbelegg og beboere med stort pleie og omsorgsbehov som krever en høyere
bemanningsfaktor. I tillegg kommer manglende budsjett til vikarer. Dette er det ikke
budsjettmidler til. Tiltak er iverksatt for å begrense merkostnadene framover og er hensyntatt i
prognosen.
Hjemmetjenesten vil få en merkostnad på ca. 1,5 mill. Dette skyldes både kostnader som følge
av avtaler inngått i 2018 som ble avsluttet i februar og ekstra bemanning i perioder med spesielt
stor arbeidsmengde. Det skyldes også manglende budsjett til vikarer.
Tilrettelagte tjenester forventer et merforbruk på lønn på ca. kr. 800’. Ny turnus med arbeid
hver 3 helg er innført for å redusere kostandene. En svært krevende sommer med hensyn til
bemanning, har imidlertid medført kostnader som er høyere enn effekten av ny turnus. Det
skyldes også manglende budsjett til vikarer.
HOS-administrasjon og fellestjenester vil få en besparelse på ca. 1,16 mill. som følge av
midlertidig ledige stillinger og sykelønnsrefusjoner.
Helse barn og unge, NAV og Rehabilitering og friskliv vil sammen få en merinntekt på lønn og
sykelønnsrefusjoner på ca. kr. 700’.
Enhet for psykisk helsearbeid og rus vil få en besparelse på lønn på ca. 600’. Besparelsen
motsvares delvis av lavere refusjon til psykolog som følge av ledig stilling i deler av 2018.
Driftskostnader
Det forventes en merkostnad på ca. 3,6 mill. ved årets slutt.
NAV forventer en merkostnad på ca. 1 mill. Dette skyldes hovedsakelig nye regler for ordningen
AAP. Gradvis utover i året vil flere med AAP få avslag på videreføring av ordningen og må
erstatte inntekten med forskjellige kommunale ytelser til livsopphold. NAV vil også få et
merforbruk som følge av innkjøp knyttet til brannen i Familiens hus. Det er usikkert hvor mye av
dette som vil bli dekket av forsikringsselskapet.
Hjemmetjenesten vil få en merkostnad på ca. kr. 600’ som hovedsakelig skyldes kjøp av
vikartjenester ved manglende sykepleierdekning og særlig stor arbeidsmengde.
Tilrettelagte tjenester vil få en merkostnad på ca. kr. 1,56 mill. Merkostnaden skyldes kjøp av
tjenesten BPA fra private aktører. Merkostnaden er knyttet til administrasjon av tiltaket hos den
aktøren som utøver tjenestene. Dette beløpet er det ikke anledning til å søke om tilskudd til fra
ordningen «Tilskudd til ressurskrevende tjenester». Kjøp av plasser fra andre / i andre
kommuner blir også dyrere enn forventet ved budsjettering. Kjøp av avlastningsplasser var ikke
forventet og derfor heller ikke budsjettert ved årets begynnelse. Det forventes en merkostnad
på denne tjenesten på ca. kr. 360’
Forpleining forventer en merkostnad på ca. 300’ til mat. Dette skyldes økende behov for
spesialtilpasset mat, økende matvarepriser og et større fokus på under- og feilernæring av både
beboere i sykehjem og hjemmeboende med tjenester fra Hjemmesykepleien.
Driftsinntekter
Det forventes tilnærmet balanse på summen av inntektsposter ved årets slutt.
HOS-administrasjon og fellestjenester forventer en inntektssvikt på ca. kr. 340’ som følge av
lavere inntekter i form av egenandeler og refusjoner fra Helfo for LIS1-legen (tidligere
turnuslege). Dette grunnet avvikling av legevakten ved Enebakk legesenter, hvor turnuslegen
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tidligere hadde vakter med inntjening for kommunen.
Enhet for psykisk helsearbeid og rus vil få en inntektssvikt på ca. kr. 200’ på tilskudd til psykolog
fordi stillingen har stått ledig deler av året i 2018. Inntektssvikten ses opp mot besparelse på
lønn ved enheten.
Ved ReHabilitering og Friskliv forventes en merinntekt på ca. kr. 350’ som følge av lønnstilskudd
fra fylkesmannen. Merinntekten vil bli benyttet til lønn til tiltaket.
Ved Tilrettelagte tjenester forventes en merinntekt på ca. kr. 100’ for salg av aktivitetstilbud til
bruker tilhørende en annen kommune. Merinntekten gjelder både 2018 og 2019 og er på ca. kr.
50’ pr år.

Oppsummering tiltak
Ved Hjemmetjenesten er følgende tiltak iverksatt:
o
o
o
o

Jevnlig vurdering av arbeidslister og omfordeling der det er mulig slik at man kan unngå innleie
ved eks sykdom eller ekstra belastning
Implementering av medisindispensere
Unngå innleie fra vikarbyrå så lenge forsvarlighetskravet er oppfylt i form av tilstrekkelig
kompetanse.
Restriktiv i forhold til overtid samt benytte digital vaktbok når denne er blitt installert, møte i fht
oppstart er initiert.

Ved Enebakk sykehjem er følgende tiltak iverksatt:
o
o
o
o

o
o

Jevnlig vurdering av beboere i forhold til plassering. Omfordeling der det er mulig
Unngå innleie fra vikarbyrå så lenge forsvarlighetskravet er oppfylt i form av tilstrekkelig
kompetanse.
Restriktiv i forhold til overtid samt benytte digital vaktbok når denne er blitt installert, møte i
forhold til oppstart er initiert.
Gjennomgang og opprydding på medisinrom for å effektivisere medisinromrutiner samt
etablere bestillingsrutiner som sikrer optimal bestilling av medisiner og unngå
dobbeltbestillinger
Gjennomgang av turnus for å se på om den er optimal og om det tiltak her som kan iverksettes.
Flexiturnus er iverksatt, denne må evalueres og vurdere effekt.
Jobbe kontinuerlig med rekruttering av sykepleiere inn i ledige vikariater. Det er dog stor
bekymring for mangel på sykepleiere på sykehjemmet og man bør vurdere hvilke tiltak utover
utlysning som kan gi effekt.

Følgende tiltak kan vurderes:
o
o

Vurdere vikarinnleie for å få ned sykefravær og en mer forutsigbar bemanning.
Ansette aktivitets- og frivillighets koordinator som kan bistå med aktiviteter til beboere samt
rekruttere frivillige inn i sykehjemmet.

Ved Tilrettelagte tjenester er følgende tiltak iverksatt:
o
o

Faglig ansvarlig for kapittel 9 i Helse og omsorgstjenesteloven vil ikke bli erstattet. Arbeidet er
fordelt på andre funksjoner i enheten
Fra 01.06.2019. er det innført ny turnus med arbeid hver 3. helg mot tidligere hver 4. helg.
Omleggingen har ikke fått full effekt i sommermånedene. Lønnsutbetalingene for variabel lønn
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o

påvirker regnskaper til og med september. Fra oktober måned forventes lavere månedlige
lønnskostnader slik at merkostnadene ikke vil øke de tre siste månedene i 2019
Det er sterkt fokus på bruk av overtid. Overtid benyttes kun dersom det er nødvendig for å ha
forsvarlig drift. Tiltaket krever kontinuerlig fokus.

Ved Forpleining er følgende tiltak iverksatt:
o

o

Gjennomgang av produksjonen ved kjøkkenet for å finne rimeligere løsninger. I dette inngår
gjennomgang av avtalene med leverandører, med forhandlinger om priser. Dette er en
kontinuerlig prosess, hvor det forhandles med leverandører hvor det allerede foreligger en
innkjøpsavtale med rabatterte priser.
Begrense merforbruk ved restriktiv innleie av vikarer ved sykdom. Leder har til nå tatt alt ekstra
arbeid ved sykdom. Tiltaket har derfor gitt reell innsparing på lønn som delvis dekker
merkostnader på andre driftskostnader. Dette kan imidlertid ikke vedvare i samme utstrekning
da det går ut over annet arbeid knyttet til lederrollen.

Ved NAV er følgende tiltak iverksatt:
o
o
o
o
o

Restriktiv saksbehandling på søknader om økonomisk sosialhjelp. Månedlig gjennomgang av
lister for å følge nøye utviklingen.
Aktivitetsplikten gjennomføres på alle under 30 år, men har fokus også på de over 30 år.
Vedtak over 15 000 skal besluttes og godkjennes av leder
Alle refusjonskrav skal fremlegges og underskrives av leder
Vedtak hvor det er tvil om innvilgelse skal avslås. Dette er også lik saksbehandling som på
arbeidsavklaringspenger, AAP. Klagerett kan føre til økt saksbehandlingstid. Det skal fortsatt
være forsvarlig saksbehandling.

Status på tiltak
Det jobbes godt i enheten med fokusområder og innføring av aktivitetsplikten og økonomisk rådgivning,
samt kvalifiseringsprogrammet.Tiltakene som er iverksatt er fulgt opp.

Aktivitet i forhold til plan
Helse- barn og unge
Helsestasjonene har økning av foreldre med psykiske plager og som har behov for oppfølging. Aktivitet
innenfor skolehelsetjenesten er høy og økende, spesielt psykisk helse både ved barne- og
ungdomsskolene. Stor pågang av elever med psykiske vansker, atferdsvansker og rusproblematikk.
Re-/Habilitering og Friskliv
Aktiviteten i enheten har vært lavere enn planlagt i 2. tertial på grunn av sykemeldinger og vakante
stillinger. Det har ikke vært mulig å få vikarer ved ledighet og fravær. Dette har medført at prosjekter
ikke har vært fulgt opp i henhold til plan og at tjenestemottakere som ikke har førsteprioritet har måttet
vente noe lenger på tjenester. På grunn av at det i sommermånedene er pause i faste gruppetilbud har
ventetiden økt vesentlig mindre enn tilfellet ville vært ellers.
NAV
Aktiviteten ved NAV er preget av at ansatte er spredt som følge av brannen ved Familiens hus. De
ansatte gjør det beste ut av situasjonen og gjør en flott innsats overfor brukerne som blir godt ivaretatt.
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Prosjektstillingen fra Fylkesmannen som omhandler barnefattigdom er inne i sitt siste prosjektår. Det er
et stort behov for en ressurs som har økt fokus på barnefamilier. Resultatene ses ved at foreldre får
hjelp til arbeid og aktivitet samt at flere får hjelp til å knytte kontakt med helsetjenester og andre
samarbeidsparter.
Økt fokus på selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger for brukerne gir bedre oppfølging i forhold til
arbeid og aktivitet. I mars 2019 ble også de kommunale tjenestene digitalisert via DigiSos.
Psykisk helsearbeid og rus
Aktiviteten i enheten er som forventet. Som følge av sykefravær og vakant stilling blir tilbudet til brukere
noe redusert i perioder.
Sykehjem
Det er hittil i år kjøpt få døgn i sykehjem utenfor kommunen, og 10 døgn overliggerdøgn i
spesialisthelsetjenesten, så enhet for sykehjem har prioritert pasienter til sykehjemmet, i tillegg bor
brukere lengre hjemme i egen bolig og får hjelp fra hjemmetjenesten. Dette medfører at beboere og
pasienter er mer pleietrengende og har behov for omfattende pleie, omsorg og til tider medisinsk
behandling når de får sykehjemsplass.
Hjemmetjenesten
Aktivitetsnivået i tjenesten er for tiden stabilt. Aktiviteter forløper som planlagt.
Multidosedispensere er bestilt og vil bli implementert i løpet av høsten 2019.
Proact kurs er gjennomført i henhold til mål om at alle ansatte skal gjennomgå kurset. Et
oppsamlingskurs er planlagt. Flere ansatte tar videreutdanning i velferdsteknologi og en ansatt går på
videreutdanning i ernæring.
Tilrettelagte tjenester
Aktiviteten er forholdsvis stabil ved enheten. Det er noe variasjon i assistenter og avlastning, samt noe
økning i aldersbestemt problematikk hos beboere.
Det er stort fokus på etter og videreutdanning. Dette gir et løft for det faglige innholdet i tjenestene og
bidrar positivt til arbeidsmiljøet.
Forpleining
Behovet for spesialtilpasset kost til beboere i sykehjemsavdelingene øker, dette medfører ekstra
kostnader og økende arbeidsmengde.
Salg av middager og catering varierer.

Perspektiver for resten av året
HOS-administrasjon og fellestjenester
Enebakk kommune deltar i velferdsteknologiprosjekt i Follo hvor målet er å finne en felles plattform for
satsningsområder innen velferdsteknologi. Prosjektet avsluttes ved årsskiftet. Parallelt med dette
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arbeides det med en ny plan for velferdsteknologi i Enebakk kommune. Planen forventes å være klar
høsten 2019.
Fra 01.01.2018 ble det innført kontroll av alle som selger tobakksprodukter og tobakksurrogater.
Kontrollen foretas av Securitas AS på vegne av Enebakk kommune. Oppfølging av avvik fra
Tobakksskadeloven med forskrifter er lagt til HOS-administrasjonen sammen med oppfølging av avvik
fra Alkoholloven med forskrifter. Avvikshåndteringen er tidkrevende og inneholder i stor grad juridiske
vurderinger.
Legevakt på dagtid ved Enebakk legesenter ble avsluttet fra 01.01.2019. Daglegevakten er flyttet til Follo
legevakt og Lillestrøm legevakt. Etter en innkjøringsperiode med litt misforståelser både hos publikum
og ambulansetjeneste er erfaringene så lang gode.
Fra 01.06.2019 åpnet nytt legesenter, Legene i Ytre, i Ytre Enebakk, med 4 fastleger. Enebakk legesenter
i Kirkebygda fortsetter med 5 fastleger. Kapasiteten for fastlegene ble øket med 1 100 pasienter ved å
utvide med en fastlegehjemmel. Ledig kapasitet pr august er 974.
ReHabilitering og Friskliv
Aktiviteten i enheten er generelt høy. Fokus på å yte kvalitative gode tjenester på alle områdene som er
enhetens ansvar opprettholdes.
Prosjektmidler både til friskliv og fra opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering gjør at tilbudet
om frisklivsresept kan videreføres i 3 tertial, hovedfokus vil være på forebyggende tiltak som bedrer
folkehelse for kommunens innbyggere.
Innenfor rehabiliteringsfeltet er målet å utarbeide og helst få testet noe rundt en mulig arbeidsmodell
for innsatsteam/rehabilitering i hjemmet i løpet av 3. tertial.
Helse- barn og unge
Grunnet brannen i Familiens hus har driften vært redusert frem til sommeren. Helsestasjonen 0 - 5 år,
svangerskapsomsorgen og psykologtilbud er mest berørt. Tjenesten trenger fortsatt tid for å komme i
optimal drift igjen og gjennomføre oppgavene som ble satt på vent.
Det er behov for å styrke tilbudet innen psykisk helse, ivareta barn/ unge og foresatte som har behov for
oppfølging samt å sette i gang tiltak på et tidlig tidspunkt. Det er tildelt tilskuddsmidler til psykolog og
psykiatrisk sykepleier i midlertidige stillinger for å styrke tilbudet innen psykisk helse rettet mot barn og
unge og deres familier i kommunen.
NAV
Som følge av brannen i Familiens hus er arbeidssituasjonen utfordrende. Likevel opprettholdes
produksjonen i tjenestene bra, med tett oppfølging av brukerne. På landsbasis går ledigheten noe ned,
det er også tilfelle i Enebakk selv om ledigheten her er noe høyere enn i Akershus for øvrig.
Utbetalingene til sosiale stønader er høy i forhold til budsjett og skyldes store utbetalinger til enkelte
brukergrupper hovedsakelig barnefamilier. Det er fra enhetens side et stort fokus på oppfølging,
veiledning og kvalifisering for å motvirke ytterligere negativ utvikling. Det er imidlertid et langsiktig og
komplisert arbeid da dette er lovpålagte ytelser.
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Det er fortsatt økt fokus på kvalitetsarbeid innen kvalifiseringsprogrammet, på aktive arbeidssøkere, på
å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn.
Arbeidsmarkedet er bra, men mange brukere kan ikke nyttiggjøre seg det på grunn av manglende
kompetanse.
Det er et tydelig mål at flest mulig av brukere benytter selvbetjeningsløsninger på nav.no. Ønsket effekt
er at oppfølgingen da blir mer spisset i forhold til den enkelte bruker og får en bedre kvalitet i tråd med
digitaliseringen i NAV.
Enheten konstaterer at endring i regelverket på arbeidsavklaringspenger er utfordrende og bidrar til stor
økning i utbetalinger til boligformål og andre bidrag til livets opphold.
Psykisk helsearbeid og rus
Det er sterkt press på tjenestene slik at en del vikarbruk er nødvendig ved sykefravær. Med god
økonomistyring vil budsjettet allikevel få en besparelse ved årets slutt som følge av refusjon sykefravær.
Enebakk sykehjem
De fleste plassene i sykehjemmet er belagt med beboere med behov for omfattende pleie, omsorg og til
tider medisinsk behandling. Dette krever personell med kompetanse som helsefagarbeider og
sykepleiere. Sykehjemmet merker at det er svært vanskelig å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger
selv om det lyses ledig hele stillinger. Dette resulterer i behov for ekstra bemanning.
Hjemmetjenesten
Aktiviteten forventes å være økende ut året.
Det er sterkt fokus på å finne tiltak som kan begrense merforbruket ved enheten. Utviklingen i antall
eldre som vil ha behov for pleie og omsorgstjenester i hjemmet er fortsatt økende. Dette gjenspeiles
allerede i enhetens bruk av ressurser.
Tilrettelagte tjenester
Ansatte som ble påvirket av brannen i Familiens hus har fått midlertidig arbeidsplass. Produksjonen i
enheten går som normalt.
Bygging av nye samlokaliserte boliger forventes igangsatt i nærmeste framtid. Dette vil påvirke både
beboernes hverdag og organisering av tjenestene positivt.
Det er innført ny turnus som reduserer behovet for små stillinger i helgene. Tiltaket vil også redusere
lønnskostnadene. Imidlertid vil bortfall av refusjon for ressurskrevende tjenester redusere innsparte
kostnader på lønn med 80 %.
Forpleining
Tilbudene til brukerne vil fortsatt ha et høyt fokus for å redusere sjanse for feil- og/eller underernæring.
Et tett samarbeid med sykehjemmets ansatte er viktig. Et bedre samarbeid vil gi enda bedre tilbud til
beboere ved sykehjem og brukere av hjemmetjenester.
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Sykefravær
Sykefravær

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

2,37 %
1,85 %

7,21 %
7,43 %

9,58 %
9,28 %

Årlig sykefravær 2019
Sykefravær 2. tertial 2019

Avdelingen har et relativt stabilt sykefravær. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging i alle enheter
gjennom samtaler og tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Sykefraværet knyttes til ikke til arbeidsmiljø
eller arbeidsplass, men kan ved enkelte enheter knyttes til stor arbeidsmengde.

Personalstatus
Antall årsverk

31.12.2018

1.tertial

Antall årsverk

202,12

202,72

2. tertial
202,82

Herav vakanser

17,98

17,71

16,38

Antall i engasjement
Antall i engasjement






31.12.2018
2,0

1.tertial
3,6

2. tertial
3,40

Ved Hjemmetjenesten har antall årsverk økt med 1,4 i henhold til politisk vedtak.
Tilrettelagte tjenester har redusert bemanningen med 0,87 årsverk ved naturlig avgang
våren 2019.
HOS-administrasjon og fellestjenester har redusert bemanningen innen forvaltningen med
0,4 årsverk ved naturlig avgang.
3 årsverk i engasjement er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i
Oslo og Viken til styrking av psykisk helse.

Avdeling for teknikk og utvikling
Status økonomi
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap Avvik hiå.
hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

30 204
0
30 204
20 851
8 770
4 475
38
34 134
-16 752
-90
0
-479
-17 321
47 018

30 911
-1 960
28 951
18 979
6 922
4 436
1 190
31 528
-15 819
-1 382
0
-399
-17 600
42 878

Avvik hittil i år

Side 24 av 57

48

-707
1 960
1 253
1 872
1 848
39
-1 152
2 607
-933
1 292
0
-80
279
4 139

Oppr. Prognose Avvik i kr
bud.
(prognose
vs.
budsjett)

47 525
0
47 525
31 049
9 109
6 583
1 357
48 099
-28 120
-2 045
0
-690
-30 855
64 769

48 575
-2 350
46 225
31 467
9 109
6 670
1 357
48 602
-27 120
-2 045
0
-893
-30 058
64 769

-1 050
2 350
1 300
-300
0
0
0
-300
-1 000
0
0
0
-1 000
0
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Netto lønn - mindreforbruk på 1,253' som består av følgende elementer:
o Lavere lønnsutgifter på NAB på grunn av permisjon samt langtidssykefravær (>1 år).
o Vikarer på renhold grunnet høyt sykefravær
o Ekstra bemanning på grøntarealer i sommer
o Ekstraordinære tiltak knyttet til brannen i Familiens hus for å ivareta beboerne på
Ignagard.
o Store sykelønnsrefusjoner på renhold (1 285')
o Vesentlig sykeslønnsrefusjon på boligforvaltning (253')
o Sykelønnsrefusjon innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling og bygningsdrift



Utgifter - mindreforbruk på 2 606' som består av følgende elementer
o Periodiseringsfeil på driftstilskuddet til Follo Brannvesen gir et midlertidig
mindreforbruk på 2 291'.
o Det er avsatt på fond tilskudd fra miljødirektoratet til konfliktdempende tiltak knyttet til
ulv. Tilskuddavsetningen er ikke budsjettert noe som medfører et merforbruk på 1 025'.
Det er et tilsvarende merinntekt på inntektene som gjør at dette går i null totalt sett.
o Mindreforbruk på veidrift: 277'.
o Mindreforbruk på bygningsdrift: 1 000'



Inntekter - merinntekt på 279' som består av følgende elementer:
o Gebyr på behandling av innkomne reguleringsplaner: 730' (mindreinntekt)
o Overføring av lønnskostnader til investeringsprosjekter: 537' (midlertidig mindreinntekt)
o Tilskudd til folkehelsearbeid: 110' (midlertidig merinntekt)
o Etterskuddsvis fakturering av oppdrag på renhold: 268' (midlertidig mindreinntekt)
o Mindreinntekt veidrift (etterskuddsvis fakturering): 480'
o Ulvetilskuddet medfører merinntekt på 1 025'.
o Midlertidig merinntekt tømmersalg: 545'.
o Merinntekt delesak/oppmåling: 874'
o Mindreinntekt byggesak: 274'.

Prognose ved årets slutt




Netto lønn
o Mindreforbruk/merinntekt på delesak/byggesak: 550'
o Merinntekt boligforvaltning: 300'
o Merinntekt arealplanlegging: 250'
Utgifter
o



Merutgift boligforvaltning: 300'

Inntekter
o
o

Mindreinntekt arealplangebyr: 350'
Mindreinntekt overføring til investeringsregnskapet fagsjef eiendom: 450'

Prognosen for avdelingen for helhet er balanse i f. t. budsjett. Mindreinntekter/merutgifter på enkelte
områder oppveies av merinntekter/mindreutgifter på andre områder.
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Oppsummering tiltak
Ramme for arealplanlegging ble i budsjettvedtaket for 2019 redusert med 1 241'; med forventninger om
uendret aktivitet. Reduksjonen gjaldt arbeid med egne planer. Dette er løst på følgende måte i 2019:




Området ble tilført hele avdelingens priskompensasjon: 331'
Bruk av tilskudd fra Miljødirektoratet: 500'
1/2 stilling midlertidig omdisponert til prosjektledelse: 400'

I tillegg vil det også i 2019 være noe arbeid knyttet til de av kommunens egne arealplaner som fortsatt
kan kostnadsføres i investeringsregnskapet (eiendommer som skal forbli kommunale). Det er budsjettert
med 348’ til arbeid med slike «investeringsplaner».
Det er svært streng budsjettkontroll på driftsenheten. Ingen ytterligere tiltak nødvendige.

Aktivitet i forhold til plan
Stab:
Aktiviteten innenfor arealplanlegging er noe lavere enn planlagt siden et halvt årsverk er midlertidig
omdisponert til prosjektledelse, samt på grunn av langtids sykefravær.
NAB:
Enheten holder høy aktivitet og har et positivt avvik på 1 674 095,- grunnet høyere gebyrinntekter innen
enkelte ansvarsområder, mindre lønnsutgifter, sykefraværsrefusjon og mindre driftsutgifter. Lavere
lønnsutgifter knytter seg til langtidsfravær på byggesak og permisjon på delesak.
For byggesak har lavere bemanning resultert i at det systematiske arbeidet med ulovligheter er utsatt.
Grunnet et mindre antall nye byggesaker har de byggesaksbehandlerne som er på plass klart å håndtere
innkomne saker uten at det er benyttet kjøp av konsulenttjenester. Det er flere områder som nå ligger
klare til utvikling og det er flere utbyggere som har varslet at det vil komme et betydelig antall
byggesaker kommende år.
For delesak er det engasjert en student i 40 % stilling grunnet innvilget permisjon (økt til 100 % i
månedene juni-august). Permisjonen er innvilget med 60 % så det er en differanse som vil gi et
mindreforbruk på lønn.
EKT:
Det har vært lavere aktivitet på oppussing av boliger som følge av sykefravær.
Renhold:





Igangsatt prosjekt i samarbeid med Nav og Arbeidslivssenteret for å forebygge og redusere
langtidsfraværet i renholdsenheten.
Koordinatorene er på plass i sine team og det arbeides med å få teamene til å fungere
optimalt gjennom samarbeid, felles ansvar og felles mål.
Det er gjennomført enkelte NS Insta 800 kontroller – men ikke så hyppig som vi ønsker.
Det er kjøpt inn 8 robotstøvsugere som blir brukt på skoler og på herredshuset
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Drift:
Aktivitet er noe etter plan. Dette skyldes merarbeid knyttet til brannen i Familiens hus. De største
planlagte tiltakene er nå igangsatt. Bytte av tak 1900-tallsbygg Stranden skole, maling av Stranden skole,
Enebakk ungdomsskole og Kirkebygden barnehage er startet. Ombygging legesenter er utført.
Ombyggingen gjelder det arealet som legesenteret fortsatt skal disponere. Det er utført byggearbeider
knyttet til brukertilpasninger på Kirkebygden barneskole og Mjær Ungdomsskole. Det er bestilt nye
branntavler Herredshus, Stranden skole. Solgården prosjekt knyttet til nytt brannvarslingssystem
ferdigstilles 1. oktober. Vaktmesterne i Kirkebygden har blitt satt sammen i team hvor de sammen har
utført vedlikeholdsoppgaver på sine bygg. Uteareal Kirkebygden barnehage er blitt forbedret med
rehabilitert drens og reasfaltering. Utført av veidrift. Det vil bli gjort utbedringer på Ytre Enebakk
barnehage nå. Her er det også utfordringer knyttet til drens og overvann. I høstferien vil vi pusse opp 2
klasserom på Stranden skole samt bytte 8 dører inkludert nye inngangsdører gymbygg og Sukkerbiten.

Perspektiver for resten av året
Renhold:






Gjennomføre prosjekt for å forebygge og redusere fraværet i enheten i samarbeid med
Nav og Arbeidslivssentret
Fortsette med økt fokus og prioritering av periodisk arbeid for å oppnå et best mulig
inneklima for brukerne av byggene.
Fortsette arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles
ansvar og felles mål.
NS Insta 800 kontroller – Gjennomføre jevnlige NS INSTA 800 kontroller for å sikre
kvaliteten - rapportene skal legges ut på Kvalitetslosen.
Vi vil fortsette å tilby våre tjenester i private hjem.

NAB:
Det er stadig flere utbyggingsområder som nå ligger klare for utvikling og det er flere utbyggere som har
varslet at det vil komme et betydelig antall nye boliger i tiden fremover. Når dette faktisk skjer styres av
utviklingen i boligmarkedet. Byggingen vil medføre delesaksbehandling, oppmålingsoppdrag og
byggesaksbehandling.
Boligforvaltning:
Aktiviteten innenfor boligvedlikehold vil øke i takt med at bemanningen kommer på plass etter
sykefravær.
Arealplanlegging:
Noe redusert aktivitet forventes resten av året på grunn av delvis permisjon.
Driftsenheten:
Enheten viderefører sin strenge budsjettkontroll.

Sykefravær
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Sykefravær

Fravær
korttid

Fravær
langtid

Samlet
fravær

1,35 %
0,47 %

11,39 %
11,67 %

12,74 %
12,14 %

Årlig sykefravær 2019
Sykefravær 2. tertial 2019

Avdelingen har et høyt langtidssykefravær og et svært lavt korttidsfravær. Det høye langtidsfraværet
skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold.

Personalstatus
Antall årsverk

31.12.2018

1.tertial

2. tertial

Antall årsverk

73,82

73,82

72,82

0,25

0,25

0,85

31.12.2018
4,1

1.tertial
5,1

2. tertial
3,4

Herav vakanser
Antall i engasjement
Antall i engasjement

I tillegg blir det en vakant snekkerstilling på drift fra november.
Den vakante stillingen på NAB gjelder medarbeider innen kart/oppmåling/delesak som har fått innvilget
permisjon. Det er opprettet et 40% engasjement for å ivareta deler av oppgavene.

Selvkost
Status økonomi
Beløp i 1000

Rev.bud. hiå. Regnskap Avvik hiå.
hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

4 123
0
4 123
4 700
10 285
0
0
14 985
-30 733
0
0
0
-30 733
-11 625

4 105
-38
4 067
4 613
10 070
3
0
14 685
-31 778
-9
0
0
-31 786
-13 034

18
38
55
87
215
-3
0
300
1 045
9
0
0
1 053
1 409

Oppr. Prognose Avvik i kr
bud.
(prognose
vs.
budsjett)

6 428
0
6 428
7 135
15 031
0
0
22 166
-41 157
0
0
-2 059
-43 216
-14 622

6 428
0
6 428
7 135
15 031
0
0
22 166
-41 157
0
0
-1 359
-42 516
-13 922

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
-700
-700

Avvik hittil i år




Lønn: Bare mindre avvik
Utgifter
o Mindreforbruk gjelder slamtransport innenfor avløpssektoren.
Inntekter
o

Det er merinntekter på avløp og renovasjon. Ca 425' av dette er midlertidig og knyttet til
periodisering. Ca 270' gjelder høyere tilknytningsgebyr enn budsjettert for året. Ca 300'
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av merinntektene gjelder ordinære årsgebyrer og er av varig art. Mye av dette skyldes
arbeidet med kvalitetssikring av de kommunale gebyrene.
Prognose ved årets slutt
Hvert punkt nedenfor kommenteres i Framsikt ved avvik fra budsjett som påvirker årsresultatet.




Lønn
o Balanse
Utgifter
o Balanse
Inntekter
o

Mindreinntekt på 700' på grunn av lavere overføring fra fond enn budsjettet.

Dette skyldes følgende: Lavere rente innebærer lavere kapitalkostnader for avløpsområdet (jf
selvkostregelverket). For å nå 100% selvkostinndekning skal gebyrinntektene/fondsbruk også dekke
kapitalkostnadene. Kapitalkostnadene belastes ikke området direkte. Det er budsjettert med å bruke
fondsmidler fra selvkostfond avløp for å dekke områdets kostnader. Når kapitalkostnadene reduseres
trengs det ikke å overføre like mye som budsjettert. Virkningene av dette er at budsjettert
regnskapsmessig overskudd på sektoren ikke blir oppfylt. Avviket anslås til ca 700 000.

Oppsummering tiltak
Ingen aktuelle tiltak er mulige. Avviket skyldes endring i rente og overholdelse av selvkostregelverket.

Aktivitet i forhold til plan
Enheten er noe på etterskudd når det gjelder arbeidet med oppgradering av private avløpsanlegg og
hovedplan avløp. Dette vil bli justert framover ved omprioriteringer og eventuelt ved økt innleie av
ressurser. Når arbeidet med hovedplan kommer videre vil det også bli enklere å arbeide mer
systematisk med oppgradering av avløpsnettet. Det har vært god aktivitet når det gjelder kvalitetssikring
av kommunale gebyrer. Her er det etablert et engasjement for å ivareta etterslep knyttet til
faktureringsgrunnlaget.

Perspektiver for resten av året
Avløp: Arbeidet med hovedplan avløp er et ledd i å planmessig redusere innlekking av fremmedvann.
Det har vært lavere aktivitet enn planlagt iår når det gjelder fornying av ledningsnett, men kommunen
er med på noen strekk som vannverkene har tatt initiativ til å rehabilitere. Dette vil trolig endre seg når
det blir utarbeidet en helhetlig tiltaksplan.
Spredt avløp: Det forventes økt aktivitet når det gjelder oppgradering av private avløpsanlegg og
enheten må kunne ivareta dette. Kontrakt for innsamling av våtslam fra private avløpsanlegg skal ut på
anbud i løpet av høsten. Dette er en oppgave kommunen har rett og plikt til å utføre av
forurensningshensyn.
Renovasjon: Sakspapirer til ROAFs representantskap er sendt ut for gjennomgang og innstilling fra
eierkommunene. Representantskapet vedtar hva eierkommunene skal betale i driftstilskudd. Dette har
stor betydning for renovasjonsgebyret siden driftstilskuddet utgjør ca 90% av gebyret.
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ROAF ligger ikke så godt an nå det gjelder å nå primærmålet om 70% materialgjenvinning innen 2030.
Delmålet på 50% materialgjenvinning i 2020 ser også ut til å være vanskelig å nå. Delvis skyldes dette at
det brukes mindre papir, slik at en fraksjon med høy andel gjenvinning har gått noe ned.
Feiing/boligtilsyn: Follo Brannvesen arbeider med en modell der selskapet selv krever inn gebyrer for
sitt arbeid med feiing og boligtilsyn. Dette er en følge av endringer i forebyggendeforskriften som legger
opp til mer behovsprøvet feiing/tilsyn. Slik skreddersøm vil være lettere å ivareta om selskapet foretar
fakturering direkte.

Sykefravær
Sykefravær

Fravær korttid Fravær langtid Samlet fravær

Årlig sykefravær 2019
Sykefravær 2. tertial 2019

0,32 %
0,00 %

Området har lavt sykefravær.

Personalstatus
Antall ansatte er rapportert sammen med EKT.
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Politiske vedtak
I tabellen nedenfor vises politiske vedtak fattet kommunestyret eller formannskapet. Oversikten viser
status på vedtak som er under oppfølgning. Politiske vedtak som er avsluttet er ikke med i oversikten.

Snr/Lnr

Tittel

Merknad

2017/4396-1

Mindre endring av REG434 BY20 Arbeidet med endringene har ikke startet som følge av
og 21
pågående prosesser i forbindelse med salg av området.

2018/4359-1

Enebakk kommunes uttreden av Arbeidet med etablering av nytt samarbeid mellom Rælingen
Øyeren IKT samarbeidet
og Enebakk er godt i gang og nytt samarbeid vil være oppe å
gå med virkning fra 01.01.2020.

2018/4127-1

Folkehelseplan 2018 -2022

Status: Etter vedtak av planen i kommunestyret fortsetter
arbeidet med implementering og oppfølging av målsetninger
og startegier i folkehelsearbeidet. Planen skal revideres etter
2 år

2019/163-1

Igangsetting av arbeid med
revisjon av hovedplan vei

Arbeidet med Hovedplan vei er igangsatt og utkast forventes
tilgjengelig i slutten av 2019 eller nyåret 2020

2019/1184-1

Revisjon av hovedplan avløp orientering om oppstart av
arbeidet

Arbeid med planen pågår, men på grunn av stor pågang av
oppgaver som må prioriteres er fremdriften lavere enn
planlagt.

2015/1293-38

Kvalitetssikring av
abonnementsgrunnlaget for
kommunale gebyrer (avløp,
feiing og renovasjon)

Arbeidet er mer tidkrevende enn først antatt og vil pågå ut
året.

2016/4217-23

Nye omsorgsboliger for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne.Utredning av
alternativer, behov og
usikkerhetsvurdering.

Pkt 1. Det arbeides videre med å utrede mulig utvidelse av
Gaupeveien bokollektiv med 5 nye omsorgsboliger. Pkt 2.
Det fremmet politisk sak for bevilging til kjøp av tomt. Pkt 3.
Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid.

2014/1117-12

Grøntplan for Tangenelva

Vedtak under utarbeidelse. Grensen skal justeres. Prosjekt
ser på sak om Frørenseriet og Hjulmakerverkstedet

Verbalvedtak fra kommunestyret 10.12.2018.
VERBALVEDTAK

STATUS 2. tertial

Verbalvedtak 1: Enebakk kommune vil jobbe både politisk
og administrativt overfor Ruter og Akershus/Viken
Rådmannen vil anbefale at ordfører jobber mot Ruter i
fylkeskommune for å slå sammen sone 2Ø på Nedre
tråd med vedtaket. Det er uklart for rådmannen om
Romerike og 2S i Follo for å øke kollektivandelen i Enebakk. administrasjonens arbeid vil påvirke Ruter i forhold til
I dag fører sonegrensene til at lokal intern kommunikasjon i soneinndeling. Det vil i midlertidig være naturlig at
Enebakk blir forholdsvis dyr. Dette påvirker
administrasjonen bidrar med ressurser ved behov.
kollektivandelen i Enebakk negativt.
Verbalvedtak 2: Rådmannen bes legge frem sak der man
vurderer størrelsen tilkoblingsavgift på store bygg der
antatt mengde kloakk ikke står i stil med antall
kvadratmeter på bygget.

Arbeidet er startet og forslag vil bli lagt frem i løpet av
høsten.
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VERBALVEDTAK

STATUS 2. tertial

Forslaget vil bli fremmet i budsjettmessig
Verbalvedtak 3: Rådmannen bes følge opp forslaget om å sammenheng i samsvar med delplan for
anlegge gang- og sykkelvei på den gamle riksveien mellom trafikksikkerhet. Tiltaket vil også bli tatt opp i den
Rud industriområde på Flateby gjennom Tekshagan frem til dialogen med Rælingen kommune
og fylkeskommunen.
Narvestad og videre påkobling til eksisterende gang- og
sykkelveinett ved Ulleråsen i Rælingen med Rælingen
kommune og Akershus/Viken fylkeskommune.
Sak er framlagt. Avsluttes.
Verbalvedtak 4: Rådmannen bes om å fremme en sak der
det vurderes om det finnes bedre måter å ivareta
kommunens utmarksinteresser på, herunder samarbeid
med andre kommuner, og eventuelle medlemskap i
interesse/samarbeidsorganisasjoner som ivaretar
utmarksinteresser for kommunene. Siktemålet må være
bedre lokaldemokratisk styring og påvirkning i forhold til
Enebakk kommunes viktige utmarksinteresser.
Verbalvedtak 5: Enebakk kommune skal aktivt arbeide for å
opprette et ungdomsklubbtilbud i Ytre Enebakk slik det er Saken fremmes for KOS-utvalget 24.september.
på Flateby. Tilbudet må være religionsnøytralt og åpent for Forventes til FSK 7.oktober, og KST 21.oktober.
alle.
Rådmannen vil intensivere arbeidet med ulovligheter i
Verbalvedtak 6: Kulturlandskapet i Enebakk skjemmes mer 2019. Arbeidet vil også berøre dette temaet.
og mer av ulovlige søppelfyllinger og hensatte, gamle biler
og redskap. Opprydding av ulovlig hensatt søppel er
grunneiers ansvar. Rådmannen oppfordres til å få
gjennomført en kartlegging av omfanget av denne
forsøplingen.
Verbalvedtak 7: Rådmannen bes legge frem sak der man
vurderer om Enebakk kommune bør ta i bruk «anbefalte
seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter» utarbeidet i
samarbeid mellom Fellesforbundet, BNL, KS og DIFI.
Ordningen vurderes opp mot andre modeller slik som
«Oslo-modellen», vedtak i Akershus fylkeskommune,
Lørenskog kommune ol.

Innkjøpsrådgiver har satt i gang arbeidet med dette.
En vurdering vil etter planen bli lagt frem for
formannskapet og kommunestyret ila.2019

Verbalvedtak 8: Rådmannen bes legge frem sak knyttet til NAV vil legge frem sak vedrørende dette i løpet av
kostnader ved å holde barnetrygden utenfor ved beregning andre halvår 2019. Som følge av brannen blir saken
av sosialstønad også videre i økonomiplanperioden
forsinket.
Verbalvedtak 9: Rådmannen bes legge frem sak om
parkeringsnormen i Enebakk kommune med siktemål om å
tilpasse denne til den regionale areal og transportplanens
mål. Inntil ny norm er politisk behandlet legges
dispensasjonssøknader fra den eksisterende frem til politisk
behandling i TEK-utvalget. TEK-utvalget gis myndighet til å
fatte vedtak i dispensasjonssaker.

Sak med parkeringsnorm for nye boligområder er
behandlet av kommunestyret.
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VERBALVEDTAK

STATUS 2. tertial

Arbeidet med reguleringsplan for dette området har
Verbalvedtak 10: Pkt. 8.2 SY7 – Bjerke i kommuneplanen. allerede startet opp i privat regi. Planen skal ivareta
Rådmannen legger frem en økonomisk sak til
behov for regulering av fremtidig trafikknutepunkt i
formannskapet og kommunestyret for oppstart av arbeidet Ytre Enebakk. Avsluttes.
med regulering av fremtidig trafikknutepunkt i Ytre
Enebakk.
d) Det vil utarbeides en egen sak til behandling i høst
Verbalvedtak 11: Boligbyggeprogrammet som skal vedtas
hvert år ihht kommuneplanen, legges frem i egen sak der
rådmannen fremhever endringer, viser til evt. konsekvenser
og årsak/bakgrunn for forslag om endringer/justeringer.
Verbalvedtak 12: Rådmannen og ordfører oppfordrer
næringslivet i Enebakk til å adoptere en veistrekning slik
Havaristen har gjort i mange år.

For å effektuere vedtaket skal rådmannen/ordfører gå
i dialog med næringslivet. Tidsplan: 1. halvår 2020

Verbalvedtak 13: Ytre Enebakk skole: Kommunestyret ber
rådmann utarbeide en liste over manglende utstyr i
Det er utarbeidet et notat som informerer om status.
forbindelse med planleggingen av den nye skolen, slik at
Notatet kommer som referatsak til KOS-utvalget
dette er klart til sluttregnskapet som skal gjøres opp. Dette
24.september, FSK 7.oktober og KST 21.oktober.
for at kommunestyret får en raskere mulighet til å
prioritere eventuelle ekstra behov.

Vedtak fra tidligere
handlings- og
VERBALVEDTAK
økonomiplaner
Rådmannen fremmer sak knyttet til
fremdriften rundt nytt turkart og
hvordan dette er tenkt å løses
gjennom digitale løsninger og
Vedtak fra HP 2018brukertilgjengelighet. Hvordan kan
2021
dette finansieres?
Pkt 19

STATUS 2. tertial
Arbeidet med et manuskart til nytt turkart er påbegynt.
I arbeidet er det blant annet benyttet Strava Heatmap
som er et system som sporer aktivitet via GPS. Arbeidet
med turkart får mindre fremdrift fordi kartlegging av
viktige områder for friluftsliv prioriteres inntil dette er
utført.

Rådmannen fremmer sak om
Kartlegging av viktige friluftsområder startet våren
hvordan Enebakk kommune kan
2018. Tilskudd fra fylkeskommunen til dette arbeidet er
legge til rette for at friluftsområdene mottatt januar 2018. Førsteutkast til kart med inndeling
er godt tilrettelagt og tilgjengelige? av områder foreligger. Det er avholdt møte med
Hvilke friluftsområder kan gjøre
prosjektkoordinator i fylkeskommunen og det er
Vedtak fra HP 2018universelt tilgjengelige med enkle
opprettet kampanje med «mitt Enebakk» som ble
2021
grep?
annonsert i Enebakk avis før sommerferien. Det er
Pkt 20
gjennomført møter med interesseorganisasjoner og
KMU våren 2019. Når alle innspillene er mottatt
gjennomføres folkemøte før kartleggingen sluttføres.

Vedtak fra HP 2018- Rådmannen utreder muligheten og Sak er under utarbeidelse.
2021
kostnadene knyttet til å etablere
Pkt 21
ladestasjoner for elbil på sentrale
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2. tertialrapport 2019
Vedtak fra tidligere
handlings- og
VERBALVEDTAK
økonomiplaner
steder gjennom hele kommunen.
Rådmannen fremmer sak knyttet til
investering i solsellepanel knyttet til
Vedtak fra HP 2018kommunale bygg for å redusere
2021
kostnader knyttet til elektrisitet og
Pkt 5
sikre forsyning i tilfelle systemsvikt
(beredskap)
Plan for overgang til klimavennlig
bilpark legges frem for politisk
behandling.
Vedtak fra HP 20172020

STATUS 2. tertial

Saken er vurdert ifm. arbeid med klima og miljøplan.

Del av klima- og miljøplan. Temaet berøres også i
ladesaken. Førsteutkast til klima og miljøplan ble
presentert i KMU møte 20. August. Utkastet til plan
presenteres for aktuelle fagmiljøer. Planen er lagt ut på
høring etter behandling i KMU juni 2019. Høringsfrist 1.
november.

Plan for overgang til klimavennlig
Dette er vurdert i klima- og miljøplanen som er på
Vedtak fra HP 2017maskinpark legges frem for politisk høring.
2020
behandling.
Dagens hovedplan vei går ut i 2017. Arbeidet er godt i gang. Det meste av
Vedtak fra HP 2017- Det er behov for å revidere planen underlagsmaterialet er utarbeidet. Arbeidet er i rute til
2020
med tanke på valg av tekniske
å bli ferdig i år.
løsninger og tiltaksprioriteringer.
Vedtak fra HP 2017Planen er lagt ut på høring etter behandling i KMU juni
2020
2019. Høringsfrist 1. november.
Det nedsettes en politisk
Styringsgruppa har drøftet avgrensning av tettstedene.
styringsgruppe for utvikling av
Synspunkter fra befolkningen på utviklingen av
sentrumsområdene våre
tettstedene er innhentet på
(sentrumsplaner). Gruppen består av Bygdedagene.Områdereguleringsplan for Flateby er
gruppeleder fra hvert parti, samt
vedtatt. Det er innkommet 2 klager. Begge ble avslått
ordfører og varaordfører.
hos Fylkesmannen.Styringsgruppa og TEK har behandlet
Styringsgruppens mandat skal være en sak om innholdet i sentrumsplanen for Kirkebygda.
å sette rammene og de overordnede Flomberegninger og grunnundersøkelser er
målene for planen, samt komme
gjennomført. Grunnundersøkelsene viste fare for
med en plan for hvordan planen skal kvikkleireskred mot Igna og Pikengbekken. Øvrige
utarbeides. Omfang, lokal identitet, berørte grunneiere ble kontaktet for å forhindre
estetikk, fremtidsanalyse og «et
uønskede tiltak. Ytterligere undersøkelser ble
Vedtak fra HP 2017- levende sentrum» skal være sentralt gjennomført, og konkluderer med at stabiliteten er
2020
i styringsgruppas arbeid.
tilfredsstillende, men erosjon må vurderes. Det er laget
Styringsgruppa innstiller til
en utredning av kontorsituasjonen i området, og det ble
formannskap og kommunestyre.
foreslått å flytte modulbyggene fra YES til rådhuset.
Utviklingsprosjekter innenfor
Videre utredninger viste imidlertid at kostnadene ble
sentrumsområdene som er en del av langt større enn først beregnet, og det er nå vedtatt at
i rådmannens budsjettforslag
modulen ikke skal flyttes, men forsøkes solgt.
trekkes inn i styringsgruppas arbeid. Områdestabilitet er også utredet ved den gamle
brannstasjonen. Planområdet ved brannstasjonen er
utvidet for å kunne legge til rette for bedret
trafikksikkerhet. Reguleringsplanen for den gamle
brannstasjonen er for øvrig skilt ut som vil bli lagt fram
for politisk behandling i kommende møterunde.
Styringsgruppa har drøftet avgrensning av tettstedene.
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2. tertialrapport 2019
Vedtak fra tidligere
handlings- og
VERBALVEDTAK
økonomiplaner

STATUS 2. tertial
Synspunkter fra befolkningen på utviklingen av
tettstedene er innhentet på Bygdedagene. Ytterligere
arbeid vil ikke bli utført siden bevilgningen er trukket
inn.
Utkast til disposisjon er utarbeidet. Oppstartsmøte ble
avholdt i november, men det ble ikke kapasitet/midler
å jobbe videre med strategien i 2019. Det er avsatt
midler i 2020 i Tiltaksplanen for 2019-22. Arbeidet
planlegges derfor tatt opp igjen i 2020.

Vedtak fra HP 20172020

Finansrapport
Bakgrunn
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for
finansforvaltningen.
I forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning pålegges det at det
rapporteres regelmessig til kommunestyret når det gjelder:




Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Markedskommentarer fra kommunens gjeldsforvalter Bergen Capital Management AS (august 2019,
før renteøkningen 19.09.19): På rentemøtet 15. august besluttet Norges Bank å holde styringsrenten
uendret på 1,25 prosent. Vurderingen var at utsiktene og risikobildet tilsier at neste renteøkning på 0,25
prosentpoeng kommer i løpet av høsten. Norges Bank la blant annet vekt på at oppgangen i norsk
økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn
anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan
dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst
fremover. Samlet er ny informasjon vurdert slik at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret
siden Pengepolitisk rapport 2/19. Det er indikert en gradvis økning videre til i underkant av 1,75 prosent
innen utgangen av 2022. Usikkerhet om virkningen av en høyere rente taler uansett for å gå varsomt frem.
Det bør likevel bemerkes at Norges Bank har gjort en skjønnsmessig vurdering (usikkerhet om utviklingen
internasjonalt), og at særnorske forhold (valuta, etterspørsel, inflasjon og oljeinvesteringer) tilsier isolert
sett en høyere styringsrente.
Det er mange risikofaktorer som kan påvirke den globale veksten fremover, blant annet eskalering av
handelskrig mellom USA og Kina, (dempet vekst, økt inflasjon og økte renter), usikkerhet rundt BREXIT,
redusert risikoappetitt fra investorer (pga. handelskrig og normalisering av pengepolitikk), svekket vekst i
USA (går for fullt på lånte penger, men det forventes fortsatt ekspansiv finanspolitikk og Kongressen har
gått med på å suspendere gjeldstaket), stigende inflasjon, økt geopolitisk uro (bred politisk usikkerhet
som er vanskelig å «kvantifisere» for markedene og som det kan ta lang tid å få avklaring på) og sist men
ikke minst usikkerhet rundt hvorvidt land som Tyrkia, Hellas og Italia kan og vil betale og får refinansiert
sin statsgjeld til akseptable vilkår. Den amerikanske sentralbanken har siden 2015 hevet renten 9 ganger,
og markedet mener nå at rentetoppen er nådd. Ut fra markedsprisene er det nå over 70 prosent
sannsynlighet for 3 rentekutt av 0,25 % innenfor 6 måneder.
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2. tertialrapport 2019
Status Enebakk kommune
Pr. 31. august 2019 er finansielle hovedtall som følger:

Rapporteringen for ledig likviditet og lånegjeld er videre behandlet hver for seg.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Tabellen under gir en oversikt over ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål ved
inngangen av året og fram til 2. tertial.

Kommunen har pr 31. august 2019 ca. 141 mill. kroner i driftslikviditet og 78 mill. kroner i
overskuddslikviditet. Overskuddslikviditetene er vurdert til å være lett omsettelig.
Totalt vurderes det at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 31. august 2019.
Gjelds- og renteportefølje
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og pr 2. tertial, og gir en oversikt over
forvaltningen av kommunens langsiktige lånegjeld i løpet av året.
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Det er i 1. tertial nedbetalt avdrag på gjelden. Totalt er det vedtak om opptak av 97 mill. kroner i 2019.
Lånet er tatt opp i september. I tillegg er det vedtak om opptak av 10 mill. kroner i startlån i Husbanken,
som også er tatt opp.
Refinansiering
Kommunen har i løpet 2019 refinansiert tre lån. Disse har blitt refinansiert i Danske bank.

I løpet av de kommende 12 mnd. er det fire lån som vil forfalle og som må refinansieres. Verdien av disse
utgjør 717 mill. kroner.

I forhold til refinansieringsrisikoen, risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller,
vurderes denne som lav ut i fra nåværende markedssituasjon.
De viktigste nøkkeltallene fra Bergen Capital Management (BCM) er gjengitt i tabellen under. Tabellen
viser nøkkeltall ekskl. formidlingslån.
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Tabellen viser at det har vært en økning i gjennomsnittsrenten i løpet av perioden med 0,02%-poeng.
Videre har rentebindingstiden økt fra 2,96 år til 3,04 år.
Lånene som forfaller i september, samt nytt låneopptaket på 97 mill. kroner, er tatt opp som fastrentelån
med bindingstid på 10 år. Renten på lånet ble på 2,25 %. I tabellen over er ikke de refinansierte lånene
hensyntatt, men gjennomsnittsrenten er forventet å bli 2,05% ved årets slutt.
I tabellen nedenfor er statusrapporten fra kommunens gjeldsforvalter, BCM, gjengitt. Tabellen viser om
BCM forvalter lånene til Enebakk kommunen innenfor fastsatte krav i kommunens finansreglementet.

Stresstest
Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer. Stresstesten tar
utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et potensielt tap i løpet av en 12 måneders periode.
Testen tar utgangspunkt i hva utslaget av et «rentesjokk» på 2 %-poeng vil ha på kommunen. Gjeld med
fastrenteavtale er gruppert i «gjeld med fast rente».
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Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av endringer i rentekostnaden det første året. Tapet blir derfor
kroner null. Gjeld med fast rente under ett år utgjør 74 % (65%+9%) av gjeldsporteføljen. Ved en
renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning på 16,4 mill. kroner. Økt rente vil
til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 3 mill.
kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 13,2 mill. kroner
på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 31. august 2019.

Oppsummering og vurdering
Gjeld og likvide midler har blitt forvaltet i henhold til finansreglementet.
Kommunen har p.t god likviditet.
Den overordnede vurderingen av kommunens finansielle risiko, ut i fra nåværende markedssituasjon, er
at denne er lav. Man ser imidlertid at det er behov for å fortsatt redusere kommunens renterisiko noe.
Det er derfor i september tatt opp nye lån med rentebindingstid på 10 år. Konsekvensene av dette er noe
høyere gjennomsnittsrente i 2019, men fordi lånet tas opp relativt sent på året vil full effekt bli gjeldene
fra 2020.
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Prosjektoversikt
Prosjekt

Prosjektnavn

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Prosjektet har nå kommet i gang. Så langt er det gjort en kartlegging av
dagens situasjon i regi av ØIKT. Med utgangspunkt i denne
kartleggingen er det utarbeidet en tiltaksplan for supplering og
nyetablering av aksesspunkter. Det er satt opp en kostnadsoversikt som
viser omfang og arbeidsfordeling. Da vi har en rammeavtale med
Strømsborg Elektro AS er det nå gjort et avrop på denne avtalen. Vi har
hatt en gjennomgang med Strømsborg Elektro på omfanget av jobben
og de har gitt oss en punktpris pr. aksesspunkt. I tillegg er Øyeren IKT
med i prosjektet. De sørger for alt utstyr og bistår Strømsborg Elektro
ved behov.
Kostnaden for prosjektet er stipulert til ca. 1,5 mill. eks. mva.

111901

1125 - Trådløst nett kommunale
bygg

211701

2161 - Inventar og utstyr til
Kultursalen

931

1 100

-169

221601

2220 - Follo barne- og
ungdomsskole

8 683

8 709

-26

221901

2220 - Ipad/PC til alle skoleelever

2 954

3 400

-446

0

3 125

-3 125

64

Oppstart er så snart en fremdriftsplan er overlevert fra Strømsborg
Elektro. Denne fremdriftsplanen blir presentert i ALF og informasjon til
alle berørte parter vil blir gitt.
Vi har valgt å prioritere skolene da dekningen nå ikke er godt nok i
0 forhold til antall lesebrett og pc-er som finnes.
Det meste av investeringer er gjort. Som en del av investeringen skal
det installeres kjøkken. Dette er det lang leveringstid på og det
-169 forventes derfor ikke at prosjektet er sluttført før våren 2020.
Prosjektet er avsluttet. Det legges fram sluttregnskap når dette
0 foreligger hos Ski kommune.
Innkjøp av digitale enheter til elevene er i sluttfasen og prosjektet vil
0 holde seg innenfor rammene for bevilgningen.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Status: Nytt legesenter er etablert av 3 av legene ved Enebakk
legesenter i Ytre Enebakk. Det er opprettet en ny fastlegehjemmel som
har kontor ved det nye legesenteret. Ved Enebakk legesenter er det 5
fastleger. Kapasiteten ved de to legesentrene vurderes som god.

Økonomiske forhold: Kommunen vil ikke bli belastet kostnader ved
investeringene, men vil få driftskostnader i form av husleie for LIS1lege.

300301
301102
301104

Nytt legesenter
3010 - Familiens Hus ombygging
3041-Forprosjekt boliger
rus/psykiatri

105

0

105

19 171

20 500

-1 329

234

1 000

-766

0 Prosjektet kan avsluttes.
0 Sluttregnskap legges fram i høst.
0 Det er ingen endringer fra forrige tertial.
Status: Enebakk kommune deltar i et Follo-prosjekt vedrørende
muligheter og satsningsområder innen velferdsteknologi. Det arbeides
med en velferdsteknologiplan for Enebakk kommune hvor
satsningsområder vil defineres. Velferdsteknologi i kommunale bygg er
avhengig av trådløst nett. Prosjektmidler til dette er bevilget i 2019,
men trådløst nett er ikke installert foreløpig.
Framdriftsplan: Ingen framdriftsplan foreløpig.

301404
301901

3000 - Velferdsteknologi
3050 - DigiSos

199

900

-701

184

150

34
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Økonomiske forhold: Tildelte midler ligger til grunn ved vurdering av
0 ulik teknologi og muligheter.
Merforbruket skyldes manglende tilbud på deler av prosjektet som
0 måtte inn senere. Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

31/19 Referat og orienteringer - 19/00039-7 Referat og orienteringer : Enebakk kommune - 2 tertialrapport 2019

2. tertialrapport 2019

Prosjekt

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

0

500

-500

301902

Prosjektnavn
3072 - Avlastningsplasser
forprosjekt

411605

4100 - Gang-/sykkelvei
Pikengbekken

495

1 500

-1 005

411701

4100 - Overvannstiltak

3 821

5 172

-1 351

411702

4100 - Forprosjekt kryss
Sulerudveien

0

200

-200

225

2221 - Ny skole Ytre Enebakk

302 832

356 232

-53 400

441203

4411 - Parkeringsplass Haukås

3

801

-799

1801

4523 - Erhverv, prosjektering og
regulering Gaupevn. (BY20/21)

1 214

4 550

-3 336

401606

4000 - Bygging av G/S-vei i Gran
N2

88

1 000

-912

-912

451410

4523 - Næringstomt NY2
Enebakk

147

600

-453

Det er kommet to alternative forslag til realisering. En konkret avtale vil
sannsynligvis ikke foreligge før i 2020. Det er inngått avtale om kjøp av
-200 tjenester til byggesøknad.

421302

4523 - Salg av Kjensli
boligområde

117

70

47

0 Status: Forprosjektet er ikke startet opp.
Prosjektet videreføres i 2020. Det har ikke vært kapasitet til å
gjennomføre foreløpig. Det som gjenstår er kulvert og gangsti over
-1 005 bekken.
Det er utført noen overvannstiltak i tilknytning til veier (sluk/sandfang),
samt på Hauglia skole ifm etablering av ballbinge. Prosjektet
-1 000 videreføres i 2020.
Prosjekt videreføres til 2020. Teknisk løsning og prioritering må først
-200 avklares med SVV.
Ny skole tatt i bruk høsten 2018. Fortsatt gjenstår sluttoppgjør med
-40 000 entreprenør, reklamasjonsarbeider, evt sedumtak.
Ingen aktivitet her i 2019. Tiltaket forutsettes løst ved utbygging av
-800 boligområdet.
Arbeidet er ikke igangsatt som følge av pågående prosesser med salg av
området.
-3 300
Skal ferdigstilles 2019. SVRØ har jobbet med å ta en steinprøve i fire
måneder. Det vil påløpe noen kostnader for kommunen for å bringe
prosjektet i havn.

Prosjektet er avsluttet.
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RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

4200 - Ny kartwebløsning Follo

140

153

4000 - Vågliveien 43
utleieboliger

704

11 269

Prosjekt

Prosjektnavn

421801

401703

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Det påløper utgifter i 2019 ifbm etablering av ny kartavtale/samarbeid
med kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Vestby.» Opprinnelig plan
var en fullstendig anbudskonkurranse og anskaffelse av nytt kartsystem
2018/2019. På grunn av kommunesammenslåingen har denne
prosessen blitt satt på vent. En har derfor gått for løsningen om å bruke
gjeldende avtale så lenge som det er mulig. Det skjer allikevel en del
endringer fordi IKT Follo er avviklet. Felles server der kartløsningen lå er
avviklet. De resterende kommunene har valgt å gå over til skydrift i regi
av Norkart. Denne overgangen genererer utgifter i 2019. Med skydrift
er det god anledning til å opprettholde et godt samarbeid med like
løsninger og god anledning til felles driftssamarbeid og utvikling. På
grunn av kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård og
avviklingen av IKT Follo var det uansett nødvendig med endringer i
2019. Løsningen som er skissert ovenfor sparer Enebakk for flere
hundre tusen kroner sammenliknet med å stå alene!!
Arbeid med ny anbudskonkurranse starter første halvår 2020.
-13
0 Ytterligere behov meldes i neste budsjettprosess.
Status: Tomten skal nå sprenges ut etter at det ble vedtatt at bygget
skal senkes 1 meter.
Fremdrift: Ligger bak justert plan.
Økonomi: Det er bedt om budsjettjustering grunnet endring knyttet til
senkning av bygget samt merforbruk av interne timer grunnet
-10 566
-9 000 omprosjektering.
Status: Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Bjerklundsbakken,
vedtatt av TEK 29.08.2019. Deler av veistrekningen ivaretas i
planforslag Bjerke kvartalet.
Fremdriftsplan: Planarbeidet settes i gang høst/vinter 2019.

411504

4100 - Bjerklundsbakken gang/sykkelvei

Økonomiske forhold: Kostnader for planarbeidet innarbeides i

1 124

8 029

-6 905
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-6 800 rådmannens forslag til handlingsprogram for 2020-2023.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Status: Det samles erfaringer om lignende prosjekt fra andre
kommuner. Det skal settes i gang en utredning om dammen kan brukes
til badedam, renseprosess og fordrøyningskapasitet, samt forslag til
utarbeidelse av grøntareal.
Fremdriftsplan: Ok.

441302

4411 - Haugdammen

844

7 321

-6 477

-6 000

Økonomiske forhold: I forbindelse med utredning utarbeides et
kostnadsestimat for gjennomføring av prosjektet. Det er søkt om midler
for utredning fra Akershus fylkeskommune.
Status: Veiarbeidet er ferdig. Det gjenstår noen mindre arbeider på
private eiendommer iht. inngåtte grunnervervsavtaler.
Fremdriftsplan: Ok.

4807

4100-Oppgradering Tangenveien

21 746

22 966

-1 220

451606

4523 - Etablere ny boenhet
Kopås forprosjekt

0

100

-100

451799

4523 - Kommunale
gjennomgangsboliger
oppgradering (kun budsjett)

0

611

-611

451932

4523 - Små boliger
Råkendalsfaret

0

10 575

-10 575

4909

4100- Gangvei Skøyen - Stranden
skole

34 459

34 334

125

2102

2220 - Forsterket skoletilbud
nærskoler

817

1 352

-536
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Økonomiske forhold: Forhandlinger om sluttoppgjør og omtvistede
0 krav pågår.
Området er ryddet og klar for tiltak. Planlegging vil trolig starte opp
-100 mot slutten av 2019.
Status, fremdrift og økonomi: Det utføres tiltak i Kronaveien 4
(ventilasjon og etterisolering fasade). Deler av midlene er overført til
-500 dette delprosjektet.
Status: Mulige løsning drøftes og området er ryddet for bygging.
Fremdrift: Avklaring med veieierne må fullføres før prosjektet kan
videreføres.
-9 000 Økonomi: Etter plan.
Avregning med fylkeskommunen avventes til forskuttert beløp skal
0 tilbakebetales.
Dette er budsjettpost hvor det belastes tiltak knyttet til spesielle behov
i skoler og barnehager. Her er det gjennomført tiltak på Mjær
-200 Ungdomsskole og Kirkebygden barneskole denne sommeren.
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2. tertialrapport 2019
Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
-89
-20 Det arbeides med å arrangere nytt kurs.

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

411

500

0

150

-150

825

1 250

-425

Det vil bli utført radonmåling i Sløssåsen og Gaupeveien PU-boliger
-150 vinteren 2020/21. Kostnadene blir belastet i 2021.
Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre noen tiltak hittil i år. Det
gjenstår i hovedsak kartlegging av mulighet og pris knyttet til nødstrøm
-425 i våre beredskapssentre.

0

404

-404

-404

0

153

-153

-153

4510 - Ny driftsbil

243

400

-157

451820

4520 - Gamle herredshus
branntilpasning

538

713

-175

451840

4100 - Asfaltering grusveier

1 445

1 834

-389

451902

4520 - Tak Flatebyhallen
(forprosjekt)

0

125

-125

452099

4520 - Oppgradering bygg ihht.
vedlikeholdsplan (kun budsjett)

-3 800

502

4520- Brannsikkerhet

0 Bil er innkjøpt. Denne er tiltenkt ny tømrer. Prosjektet avsluttes.
Hovedtiltakene er utført.
-175
Det er utført tiltak på Pettersrudveien og gang-/sykkelvei mellom
Fiolveien og Melgårdshagan.
0 Økonomi og fremdrift etter plan.
Status, fremdrift og økonomi: Prosjektet har dessverre måttet utsettes
på grunn av andre høyt prioriterte oppgaver. Fremdrift vil bli planlagt i
-125 løpet av høsten.
Det er under bestilling branntiltak Rådhuset, Stranden skole, Mjær. Det
vil bli utført rehabilitering av bad og bytting av gulvbelegg Gaupeveien.
-900 Uteareal og drens på Ytre Enebakk barnehage skap utbedres.
0 Prosjektet er avsluttet. Det gjenstår sluttregnskap.

451504

4510 - Asfaltering P-arealer

451920

4521 - Renholdsmatter KIBUS

Prosjekt

Prosjektnavn

301601

3001 - Hjertestartere

451603

4520 - Radonmåling
utleieleiligheter

451605

4520 - Beredskapstiltak

451708

4520 - Støtmatter lekeapparater
bhg.

451714

4520 - Kartlegging drensanslegg
bygg

451801

Tiltak må skyves til 2020.
Tiltak er under utredning, men trolig kommer ikke kostnadene i år.

0

3 800

14 558

14 558

0

3 787

3 950

-163

0

200

-200
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-163 Bevilgningen forskyves til neste år.
Status/fremdrift: Innkjøp av matter vil bli utført i høst.
0 Økonomi: Etter plan
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2. tertialrapport 2019

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

0

125

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Status/fremdrift: Det er kjøpt inn renholdsmaskin og robotstøvsugere venter på faktura.
-125
0 Økonomi: Forventet merforbruk dekkes over driftsbudsjettet.

202

1 104

-902

På grunn av usikker fremtidig bruk og inntekter til utgiftsdekning ved et
nytt hjulmakerverksted har dette prosjektet ikke vært prioritert.
-902 Kommunestyret har bedt om at det utarbeides en ny sak.

400

1 827

-1 427

4 426

4 440

-14

509

774

-265

0

0

0

4200 - Kartforbedring

0

408

-408

421901

4220 - Ladestasjoner kommunale
biler

0

226

-226

451301

4520 - EPC - Energibesparende
tiltak - kommunale anlegg

49 244

49 288

-44

Prosjekt

Prosjektnavn

451921

4521 Robotstøvsuger/renholdsmaskin

211204

2130 - Flytting av
hjulmakerverksted

401401

4000 - Digitalisering av arkiver
TES

411614

4100 - Breddeutvidelse
Kjensliveien

421201

4200 - Grunnlagskart Ortofoto
Follo

421601

4523 - Salg av Gran N6

421701
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Det antas at digitaliseringen ferdigstilles annet halvår 2020. Behov for
0 ytterligere midler er fremmet i budsjettprosessen.
Kan avsluttes.
0
Det gjennomføres skråfotografering i deler av kommunen i 2019.
Kostnadene vil komme på ca 240 000,-. Fordelingsnøkkelen baserer seg
på areal og folketall. Fordelingen mellom kommunene vil justeres noe
0 etter fotografering er gjennomført.
0 Salget er ferdigstilt, og prosjektet kan avsluttes.
I forbindelse med fylkessammenslåing vil det påløpe utgifter til
kartforbedring i 2019. Kommunenummeret endres fra 0229 til 3028
som medfører at svært mange filnavn i kommunens systemer endres.
Som eksempel er hvert eneste punkt og hver eneste linje i kartet er
kodet med kommunenummer. Mye av endringene som utføres
genererer kontroll, kvalitetssikring og manuelt arbeid. Det er også
behov for å kjøpe konsulenttjenester. Utgiftene er ganske usikre.
Foreløpig er det anslått ca 120 000,- i utgifter til Norkart (tjenester vi
ikke kan utføre selv). Det meste av arbeidet utføres imidlertid i egen
0 regi og utgiftene kommer på drift hvis vi ikke kan belaste prosjektet.
Sak som berører valg av løsning mtp etablering av flere ladestasjoner
0 fremmes høsten 2019.
Prosjektet er avsluttet. Det gjenstår sluttregnskap.
0
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Prosjekt

Prosjektnavn

451803

4523 - Nytt låssystem
utleieboliger

451821

4520 - Solgården branntilpasning

451901

4520 - Robotklipper
Kopås/Ignagard

451933

4523 - Salg BY 20/21

451934

4523 - Salg Småttaveien 15

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

204

204

64

600

0

125

153

150

25

0

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Kan avsluttes.
0
0
Arbeid pågår. Ferdigstilles 1. oktober 19. Det er ikke forventet
-536
0 merforbruk.
Maskiner er bestilt. Prosjektet ferdigstilles innenfor rammetildeling
-125
0 innen 1. november 19.
Det er gjennomført flere møter med interessenter, salgsprosess pågår.
3
0
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å avklare hvilke
realisering som vil være å foretrekke for kommunen. Prosjektet slås
25
0 sammen med 451802 siden dette gjelder det samme.
Framdrift:
Som en oppfølging av siste kommunestyrevedtak arbeides det med å
utrede og etablere 5 nye boliger i tilknytning til Gaupeveien bokollektiv.
Tomten som det planlegges å bygge på må kjøpes, og det er presentert
en politisk sak for bevilgning til dette. Tomten er pr. i dag regulert til
næringsvirksomhet og det er varslet oppstart av regulering av området
til boligformål.
Det vil bli laget skisser for et mulig tilbygg som kan dekke behovet.
Økonomiske forhold:
Saken utredes foreløpig kun internt i kommunens administrasjon uten
hjelp av innleide rådgivere som en oppfølging av kommunestyrets
vedtakspunkt: «Det må legges stor vekt på økonomi og nøkternhet i
den videre planlegging. Det anbefales å se på tilsvarende prosjekter i
andre kommuner for å høste erfaring»

6300

3001- Nye boliger PU,
prosjektering

10 001

12 714

-2 713

6401

4100- Trafikksikkerhetstiltak ,
Hauglia

15 516

15 516

0
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Endringer i prosjektet:
-2 000 Ingen mht. siste kommunestyrevedtak.
Prosjektet er ferdigstilt. Sluttregnskap er sendt til politisk behandling.
0
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

411505

4110 - Overvannstiltak avløpsrelatert

1 064

1 364

411506

4110 - Nye avløpsanlegg for å
ivareta utbygging

2 086

3 016

411307

4110 - Off. avløpsnett
Østbyveien

10 886

6 200

411308

4110 - Utvidelse Flateby
renseanlegg

3 388

29 354

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Status/fremdrift/økonomi: Det har ikke vært aktuelle tiltak i år.
-300
-500 Kostnaden skyldes en feilpostering.
Det har i år ikke vært aktuelle prosjekter.
-930
-930
Det pågår forhandlinger med Flateby vannverk ifm oppgjøret.
4 686
0
Status og fremdrift: Foreløpig er kapasiteten god nok. Ettersom de nye
boligfeltene utvikles vil kapasiteten etter hvert bli overskredet. Dette
motvirkes av hva som oppnås i arbeidet med reduksjon av
fremmedvann i spillvannet.
Økonomi: Prosjektet er tidligere kostnadsberegnet. Markedet og
bygningstekniske krav kan ha forandret seg endel siden da som gjør
kostnadsanslaget mindre relevant. Det må gjøres nytt kostnadsanslag
når utbygging nærmer seg.
Øvrig: Det er vurdert å overføre avløpsvannet til NRA gjennom
sjøledning i Øyeren. Dette viste seg mindre kostnadseffektivt enn lokal
-25 966 -26 000 rensing.

Gjelder SRA/overføringsledning
Alt arbeid med prosjektet er fullført. Sluttregnskap avventes siden
0 prosjektet er tett forbundet med 411207.
Prosjektet er ferdig, men det er ikke utarbeidet sluttregnskap på grunn
av uoverensstemmelse med entreprenør. Entreprenøren gikk nylig
0 konkurs. Det er fremsatt garantikrav.

4706

4110- Avløpsløsning Ytre
Enebakk

22 874

22 979

-106

411207

4110 - Sentralrenseanlegg

67 175

67 254

-79

411301

4110 - Detaljprosjektering
avløpsløsning YE

1 408

1 408

0

411304

4110 - Krona-Barbøl

1 826

1 851

-24

411401

4110 - Holt - Tømmerbråten

2 147

2 147

0

0 Prosjektet inngår i 4706.
0 Prosjektet inngår i 4706.

411402

4110 - Krokeng-Krona

4 352

4 352

0

0 Prosjektet inngår i 4706.

Prosjektet inngår i 4706.
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0
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Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
0
0 Prosjektet inngår i 4706.

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

19 516

19 516

4 544

4 544

0

0

15 151

15 151

0

0

4110 - Nye PST T1PST

5 061

5 061

0

411414

4110 - Renovering PST T2REN

3 014

3 014

0

411501

4110 - E5.1 Mjær - Ytre RA

7 457

7 457

0

0 Prosjektet inngår i 4706.
Prosjektet inngår i 4706.
0
0 Prosjektet inngår i 4706.

411604

4100 - Utjevningsbasseng YE RA

2 768

2 768

0

0

53 217

59 636

-6 419

Prosjekt

Prosjektnavn

411403

4110 - Tømmerbråten-Kopås

411411

4110 - Utløpsledning landdel SRA
E2

411412

4110 - Utløpsledning sjødel SRA
E4

411413

Prosjektet inngår i 4706.
Prosjektet inngår i 4706.

Prosjektet inngår i 4706.

Utleieboliger
1701

1120-Utleieboliger

451802

4523 - Bekketunet (fra 1701)

675

541

133

451409

4523 - Oterveien 5 (fra 1701)

10

0

10

En bolig er solgt og det arbeides med å etablere modulboliger til enslige
-3 000 med lav boevne (451932).
Reguleringen er ferdig. Planlegging av utbyggingen pågår. Behov for
0 ytterligere midler løses ved overføring fra 1701.
0 Det planlegges ingen aktiviteter i 2019.

Delplan Friluftsliv,nærmiljø, idrett
Tilgjengelige midler vil bli brukt på ridesti på Flateby.

6403

4411- Delplan
Friluftsliv,nærmiljø, idrett

380

680

-300

441703

4411 - HC-rampe Vikstranda

336

259

77

Side 49 av 57

73

0
77 Kostnaden overføres til driftsregnskapet.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19

Tiltak hovedplan vei

411102

4100- Tiltak hovedplan vei
(13/569)

14 780

14 959

411415

4100 - Stabilisering av skråning
ved Øyerenveien (delvis HP vei)

16 400

16 400

0

411607

4100 - Brevigsveien (HP vei)

12 107

11 778

329

411608

4100 - Hammerenveien (HP vei)

95

89

5

411609

4100 - Sulerudveien (HP vei)

1 432

4 992

-3 560

411705

4100 - Pettersrudveien (HP vei)

1 202

1 198

4

411706

4100 - Kjølstadveien (HP vei)

598

598

0

411801

4100 - Ødegårdsveien (HP vei)

10 581

10 459

121

411802

4100 - Lotterudfeltet (HP vei)

978

978

0

411804

4100 - Vågliveien (HP vei)

121

121

0

411911

4100 - Veisikring (HP vei)

717

750

-33

411912

4100 - Skiltplaner (HP vei)

95

1 200

-1 105

-178

Status:
Flere prosjekter under arbeid som henter finansiering fra HP vei.
Alle prosjekter er under arbeid følger plan for økonomi og fremdrift.
per 2019
Noen prosjekter avventes sluttført til finansiering via HP 20-23 eller
revidert hovedplan vei som forventes fremlagt høsten 2019.
0 Anslått overføring til 2020 er mindre enn 1 mill.
Prosjektet er avsluttet og det skal ikke påløpe ytterligere kostnader.
Sluttregnskap gjenstår.
0
0 Prosjektet er under sluttarbeid. Ferdigstilles høsten 2019.
Prosjektet videreføres i 2020
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0
-1 000 Prosjekt er under arbeid og økonomi og fremdrift etter plan.
Prosjektet er ferdig.
0
0 Prosjektet har en liten jobb i 2019 men videreføres til 2020.
Prosjektet er ferdig, økonomi og fremdrift innenfor planlagt tid med
0 overforbruk på 121 000. Hentes fra HP vei.
0 Ingen tiltak i 2019. prosjektet videreføres til 2020
0 Ingen tiltak i 2019. prosjektet videreføres til 2020
Planlagte tiltak i 2019 utført.
0 Okonomi og fremdrift etter plan.
-500 Prosjektering under arbeid, økonomi og fremdrift etter plan.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19

Nærmiljøtiltak
Nærmiljøanlegg både for KIBUS-ungdomstrinnet og Stranden forventes
levert i løpet av høsten.

211602

2130 - Nærmiljøtiltak (kun
budsjett)

40

726

-686

Det er usikkerhet knyttet mot om begge anleggene kan
monteres/ferdigstilles i løpet av høsten eller om noe må vente til våren
-300 2020.
Status: Prosjektet er ferdig.
Fremdriftsplan: Ok

401702

4000 - Ballbinge Hauglia

451823

4520 - Parkouranlegg KIBUS
ungdd.tr. (fra 211602)

607

607

0

91

560

-469

0 Økonomiske forhold: Ok
Prosjekt startet. Forventet ferdig november 19.
0

Trafikksikkerhetstiltak

403

4100-Trafikksikkerhetstiltak

411901

4100 - Veilys (TS-tiltak fra 403)

9 017

16 519

-7 502

851

278

573
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Status:
Flere tiltak er under arbeid, bla annet veilys, skoleskysstiltak og
fartsdempende tiltak.
Prosjekter som forventes gjennomført i 2020-2022 påbegynnes
prosjektering i 2019.
Aksjon skoleveitiltak berettiget for refusjon fra SVV forventes ferdigstilt
innen 15.10.2019
Planlagte tiltak for 2020 er igangsatt som forprosjekt og
kostnadsberegning
økonomi og fremdrift er etter plan i 2019. Gjenstående avhenger av
-4 000 fremdrift på gjenstående prosjekter.
Tiltaket dreier seg om flere prosjekter hvorav ingen er fullført men
0 økonomi og fremdrift er etter plan og prosjekter fulllføres i 2019.
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Prosjekt

Prosjektnavn

411902

4100 - Fartsdempende tiltak (TSvei 403)

RSK tom. 2019

BEV tom.
2019

1 224

0

Rest tom Forventet Kommentar/tiltak
2.tertial
rest pr
2019 31.12.19
Aktuelle tiltak i 2019 er gjennomført, Økonomi og fremdrift etter plan.
1 224
0

Avløp

411920

4110 - Trykkavløp Kirkebygda
2018/2019 (fra 411921)

2 629

0

2 629

411921

4110 - Fremføring av offentlig
avløpsnett

0

1 800

-1 800

411407

4110 - Oppgradering
pumpestasjoner

2 860

4 537

-1 677

411303

4110 - Fornying ledningsnett

28 456

41 241

-12 785

Status og fremdrift: Prosjekt 95% ferdig. Det gjenstår en tilknytning,
men denne gjøres i privat regi etter avtale med kommunen og
vannverk. Noe elektrikerarbeid gjenstår. Vi er i en diskusjon med
leverandør Xylem om diverse utestående på deres leveranse. Denne
diskusjonen hindrer oss i å fakturere abonnentene for anleggsbidrag.
Økonomi: Prosjektet sees i sammenheng med 411921. Det vil også bli
0 overført midler fra 411303.
Budsjettmidlene her gjelder 411920.
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0
Status, fremdrift, økonomi: Én pumpestasjon er rehabilitert.
0 Kostnadene har blitt ført på 411303.
Status, fremdrift, økonomi: I år er det utført tiltak i Våglia i samarbeid
med vannverket, samt tiltak på Flateby. Det er lavere aktivitet enn
planlagt grunnet forsinkelse i arbeidet med systematisering og
-7 800 planlegging av tiltak (hovedplan avløp).
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Målekort
342 Enhet for FriskLiv og ReHabilitering

Brukere

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Oransje

0-3 avvik

4-9 avvik

K-FR.1.1 God tilgjengelighet, kort
Avviksregistrering, om noen må vente
ventetid. Alle skal vurders ifht prio K-FR. 1.1 Alle fagområder i enheten lengere, ikke får melding om ventetid.
gruppe 1-2-3: Prio 1 Skal få tilbud om skal følge samme rutine for
Registreres kontinuerlig, tall hentes ut.
registrering. Fysioterapeut,
vurdering og igangsetting av tiltak
ergoterapeut,
innen 7 virkedager. Alle nyhenviste
hjelpemiddelteknikker og
blir kontaktet og vil få beskjed om priofrisklivsskoordinator er ansvarlig
kategori og antatt ventetid innen 3
for å registrere avvik knyttet til
uker fra henv er mottatt. Samme
tilgjengelighet og ventetid.
gjelder brukere på frisklivsresept.
K-FR 1.2 Bruker medvirkning og
bruker tilfredshet. Alle brukere skal
involveres i egenvurdering og
evaluering av tiltak, etter en
tiltaksperiode på 6 uker eller mer.

1 tertal

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

K-FR 1.2 Evalueringsmal skal
Avviks registrering. Om evaluering ikke
utvikles for alle tjenesteområder
er gjennomført og skriftlig. Registreres
og fylles ut eller journalføres ved
hver pr tertial.
avslutning av tiltaksperioden eller
ved evaluering etter 6-10 uker.

0-5 avvik

6-10 avvik

2 tertail

Rødt

10 eller flere
avvik

0

0
Tall ikke
tilgjengelig,
evaluerings
mal fortsatt
Tall ikke ikke
tilgjengelig utarbeidet
Evaluerings
mal må
10 eller flere utarbeides i
avvik
2 tertial

K-FR 2.1 Antall lavterskel tilbud
K-FR.2.1 Forbyggende tiltak, gruppe gjennomført på dagtid pr uke i
samarbeid med med frivillige,
basert ulike aldersgrupper og
funksjonsnivå . Enhetens ansatte skal i idrettslag og andre.
samarbeid med andre enheter frivillige,
lag, foreninger og andre organisere
lavterskel treningstilbud på dagtid.

antall gjennomførte tiltak, pr uke

5 eller færre
10 eller flere9til 6 tiltak tiltak

8

9

4

5

55 %

65 %

K-FR 2.3.1 Treningstilbud i gruppe
K-FR 2.3 Forebyggende fysio -og
ergoterapi tilbud til eldre. I tråd med for eldre for å opprettholde
samhandling reformen intensjon skal
flest mulig kunne bo selvstendig i egne
bolig så lenge som mulig etter eget
ønkse

funksjon samt forebygge redusert
funksjon.
antall gjennomførte tiltak, pr uke
6 eller mer 5-til 3
2 eller færre
K-FR 2.3.2 Forebyggende
hjemmebesøk til eldre, tilbys alle
det året de fyller 80 og andre ved
forespørsel. karlegge status og
prosent som har takket ja til tilbudet og
eventuelt behov for tiltak
gjennomført
85 %
50 %
25 %

K- FR. 3 Koordinerende funksjon er

Medarbeidere

K.FR 3.1Alle koordinatorer skal
er god synlig og tilgjengelig.
motta tilbud om opplæring/
Oppdaterte nettsider og lett
oppfølging 1 gg pr år. Aktiv super
tilgjengelig informasjon til alle
bruker gruppe med 1 deltager fra
innbyggere og ansatte. Etablert
alle HOS enheter,møtes minimum
system for opplæring til koordinatorer 1 gg pr halvår.
måltall sjekkes hver tertial
og medlemmer i ansvarsgrupper.
K-FR 3.2 Alle med rett til og ønske
om det skal få oppfølging og hjelp
til å få igangsatt arbeid med
elektronisk individuell plan i
sampro, innen 3 mnd.
Avviksregistrering, sjekkes hvert tertial 0-5
K-FR 4.1 Faglig oppdatering Alle
K-FR 4 Høy faglig kompetanse og
ansatte deltar på minimum 1
god trivsel blant alle ansatte i
heldags fagkurs (alternativ 2
enheten
halvdagskurs) ekstern i løpet av
året og vi gjennomfører minumum
1 intern fagdag pr år.
måltall sjekkes hvert tertial
K-FR 4.2 Personalmøter for alle
minimum 9 gg pr år. 3 partsmøter
hvert kvartal.

K-FR 4.3 Medarbeidersamtaler
minimum 1 gg pr år og 2 gg for de
som ønsker det.

95 %

80 %

mellom 5-8 flere enn 8

100 %

måltall sjekkes hvert tertial

henholdsvis 9/4
6 og 3

måltall sjekkes hvert tertial

100 %

77

ingen
opplæring
avholdt
60 % siste 10
måneder

90 %

75 %

4 og 2

90 %

Avhol dt
s uperbruker
møte og gi tt
oppl æri ng
i ndi vi duel t i
2 terti a l

0

0

90 %

100 %

09.mar 9 og4

75 %

100 %

100 %
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371 Hjemmetjenesten
Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?
K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter
ressursene best mulig slik at direkte
brukertid er optimalisert.

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HT.1.2. ATA tid i
hjemmetjenesten

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt
omfattende bistandsbehov, skal ved
utskrivning fra sykehus eller sykehjem
få en særskilt vurdering av sine
grunnleggende behov, slik at mangler
her blir fulgt opp
K-HT.2.1 Utfylte HPH skjema

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Oransje

Resultatet i
2. kvartal 2019

Rødt

Sammenligning av fordelt tid
med vedtaktstid

45 %

40 %

38 %

0

% antall av nye brukere

70 %

50 %

30 %

0%

2

1

0

1,5

2

1

0

2

4

2

1

3

Ansatte som er i faggruppene
har vært på kurs innenfor sitt
K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor fagområde. Faggruppene
områdene: Palliasjon, Sårbehandling representerer palliasjon, sår og Antall gjennomførte kurs per
og psykisk helse/demensomsorg.
psykisk helse/sår
år per enkelt faggruppe

Interne kurs gjennom

K-HT. 3.2. Kompetanseheving innenfor samarbeidende organer samt
klinisk sykepleie, herunder faglige
Antall ganger i månden
interne refleksjoner en dag hver
annen uke. (minimum en halv time) gjennomført kurs/refleksjon
prosedyrer samt refleksjoner
Rapporter genereseres på
lukkede avvik og det
evalueres hvorvidt tiltak er
iverksatt og om de har ført til
forbedring. Det måles i antall
ganger i løpet av et år dette
tas opp på personalmøter
Antall av nyansatte i % som
har gjennomført enhetens
opplæringsprogram.

K-HT.4.1 Avviksmeldinger, som er
lukket, skal i den løpende drift brukes
til forbedringer, endringer eller
avklaringer

K-HT.4.1 Lukkede avvik og
tilhørende tiltak bidrar til
nødvendig praksisendring.
K-HT.5.1 At nyansatte har
K-HT.5.1 Nyansatte skal sikres adekvat gjennomført nødvendig
og tilsrekkelig opplæring.
opplæring
K-HT.6.1 Tidelig kontakt med
kreftsykepleier for ivaretakelse av
helhetlig pasientforløp for henviste
pasienter med en kreftdiagnose.

90 % 80-89%

0-79%

Hvor mange dager etter
diagnosetidspunket er det
opprettet kontakt med
30 dager
51 dager og
kreftsykepleier.
eller under 31-50 dager over
Gjennomgang av jorunal over
K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging
hvor mange etterlatte som
av omsorg ved livets slutt i hjemmene
har hatt samtale med
gjennom konstruktiv vurdering av
At etterlatte har fått tilbud om kreftsykepleier eller palliativ
tilbakemeldinger fra de etterlatte.
en etterlattsamtale
sykepleier
90 % 70-89%
Under 70 %
Kontakt opprettet mellom
kreftsykepleier og pasient
og/eller pårørende

K-HT.6.3 Sikre kvaliteten på oppfølging
av de etterlatte. De etterlatte skal få
mulighet til å samtale med
kreftsykepleier for å stille spørsmål og
reflektrere omkring sykeleiet og
dødsfallet de har opplevd.
Når er etterlattsamtalen holdt

Hvor mange uker etter
dødsfallet er etterlatt
samtalen holdt
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4 uker eller
under
5-6 uker

6-10 uker

80 %

40

75 %

5
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306 - Enebakk sykehjem
Fokusområder

Kritiske
suksessfaktorer
-Hva må vår
enhet i hvert fall
lykkes med
innenfor dette
fokusområdet?

Måleindikatorer Målemetode
-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?

Resultatet i
2019 2.tertial

Grønt

Oransje

Rødt

95-100%

80-94%

under 80%

95 %

Legemiddelgjenn Antall beboere med
omgang hos alle legemiddelgjennomga
beboere, minst en ng telles
gang pr år

95-100%

80-94%

under 80%

100 %

Aktiviteter tilbudt
sykehjemsbeboer
ne i gjennom
måneden

Antall aktiviteter pr
måned gjennomført i
forhold til
aktivitetsplanen

95-100%

85-94%

under 84%

75 %

Sykehjemmets
belegg i %

Antall liggedøgn i
forhold til antall
tilgjengelige liggedøgn
tas ut av Profil, samt
KOSTRA x 1 pr år

98-100%

93-97%

under 93%

98 %

K-SHJ5
Beboer/pårørend Egen sjekkliste - antall
Brukermedvirkning e inviteres til
årssamtaler telles og
innkomstsamtale måles i forhold til
og deretter en
antall beboere
strukturert
samtale hvert år
K-SHJ6 Redusert
Enhetens totale
Rapport fra
sykefravær
sykefravær i %
personalavdelingen
K-SHJ6
K-SHJ6-1
Antall nyansatte i %,
Enheten skal være Ansatte skal ha
faste og vikarer som
en arbeidsplass
nødvendig
har gjennomgått
med kompetente opplæring
enhetens
og trygge ansatte
opplæringsprogram/sj
ekkliste
K-SHJ6-2
Antall ansatte i 50%
Alle ansatte over stilling eller mer som
50 % skal ha
har gjennomført
medarbeidersamt medarbeidersamtale.
ale hvert år, de
under 50% stilling
og vikarer tilbys
samtale ved
behov

95-100%

90-94%

under 90%

78 %

under 11%

11,1-13%

over 13%

9%

95-100%

80-94%

under 80%

69 %

90-100%

70-89%

under 69%

77 %

50 %

>30%

>20%

30 %

K-SHJ 1
Beboers
Beboere skal ikke vektutvikling
være underernært
på grunn av for lite
mat

Helhetlig pleie og omsorg, brukermedvirkning og medarbeidertilfredshet

Ambisjonsnivå/resultatmål

K-SHJ2
Beboeres
legemiddelinntak
skal gi rett virkning
og få bivirkninger
K-SHJ3
Pasienter og
beboere skal få
tilpasset aktivitet i
gjennom
sykehjemmets
aktivitetsplan
K-SHJ4
Sørge for at
sykehjemmet
brukes så effektivt
som mulig

Egen sjekkliste, alle
pasienter/beboere
veies en gang pr
måned

K-SHJ6-3 Alle
Det måles deltagelse i
ansatte tilbys to % av totalt antall ansatt
sosiale
både faste og vikarer
arrangment pr år
og det er ønskelig
at så mange som
mulig deltar på
arrangementene
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Forpleining

Produksjon/kvalitet

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?
K-FP.1. Redusere svinn for å kutte
kostnader
K-FP.2. Brukere som har behov for
spesialkost/ønskekost skal få det.
Behovet skal imøtekommes raskest
mulig.
K-FP.3. Hjemmeboende som har behov
for middag levert på døren skal få
tilbudet så fort som mulig. (
Matombringing skjer hver torsdag og
må hensynstas.)

NAB

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Ambisjonsnivå/resultatmål

K-FP.1.1. Antall
middagsporsjoner
som kastes ukentlig
K-FP.2.1. Antall dager
før brukeren får
spesialkosten. Tiden
regnes fra kjøkkenet
får melding

Antall porsjoner
som kastes blir telt
på ulike avdelinger 5 porsjoner 8 porsjoner 10 porsjoner 5 porsjoner

Grønt

Oransje

Rødt

Resultatet i
2 tertial

Telle antall dager

K-FP.3.1. Antall dager
fra vi får liste med
bestilling til bruker
mottar mat.
Telle antall dager.

1 dag

2 dager

3 dager

2 dager

4 dager

6 dager

7 dager

3 dag

Målstyring NAB 2. tertial 2019

Produksjon / Kvalitet
Natur, geodata og byggesak (NAB)
Mål

Intervall
Måleindikator

Rødt

Resultat

Oransj

Grønt

> 5% flere

> 10% flere

< 75 %

<90 %

< 75 %
>80%
>90 %
>90 %
>90 %
>90 %
>25
>80%
>50

<90 %
>90 %
>95 %
>95 %
>95 %
>95 %
>50
>90%
>75%

Byggesak
Øke andel behandlede dispensasjonssaker ift. mottatte saker
God kvalitet på saksbehandlingen

Antall behandlede dispensasjonssaker ift. antall mottatte saker
Andel omgjøring av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og disp.saker

God kvalitet på saksbehandlingen

Andel tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og
disp.saker

Raskere saksbehandlingstid enn den lovpålagte, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-2

Andel saker behandlet innen fastsatt saksbehandlingstid

Holde fastsatt saksbehandlingstid, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-1

Overholdt max. saksbehandlingstid

Holde fastsatt saksbehandlingstid, byggesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid

Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker

Overholdt max. saksbehandlingstid, vesentlige dispensasjonssaker

Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid

Utføre flere enkle tilsyn

Antall tilsyn utført av byggesaksbehandlerne
Ant. varslete pålegg eller utsendte brev med forespørsler om vesentlig ulovlighet

Følge opp vesentlige ulovligheter

Ant. gitte pålegg i % av ant. tiltak som er konstatert ulovlige i løpet av to mnd.

Årlig
Årlig

>90 %
100 %
99 %
97 %
100 %
Årlig
Årlig
Årlig

Delesak
Holde fastsatt saksbehandlingstid, delesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid

Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker

Overholdt max. saksbehandlingstid

Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker

Overholdt max. saksbehandlingstid

>90 %
>90 %
>90 %

>95 %
>95 %
>95 %

100 %
100 %
100 %

God kvalitet på saksbehandlingen

Andel omgjøring / tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i deleog disp.saker

<75 %

<90 %

Årlig

Andel oppmålingssaker som er behandlet innenfor lovpålagte eller internt bestemte
frister

>90 %

>95 %

100 %

Andel seksjoneringssaker som er behandlet innenfor lovpålagte frister

>90 %

>95 %

100 %

Oppmåling
Holde fastsatt saksbehandlingstid
Seksjonering
Holde fastsatt saksbehandlingstid
Landbruk
Opprettholde matproduksjon

% av totalt tilgjengelig, fulldyrket jordbruksareal som blir dyrket
Antall saker med saksbehandlingstid over 3 uker hvor det ikke er gitt midlertidig svar

< 80%

>85%
80 - 90 %

>90%
> 90%

Årlig

Tilfredsstille forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid (MÅLESYSTEM FØRST)

Antall saker med saksbehandlingstid over 3 uker hvor det ikke er gitt midlertidig svar

< 80%

80 - 90 %

> 90%

Årlig

+/- 50%

+/- 30 %

Skogbruk
Tilfredsstille Markaforskriftens krav til saksbehandlingstid
Kommuneskogen
God forvaltning av kommuneskogen (Skogens naturlige produktivitet, variasjon og mangfold skal
bevares og utvikles. Det skal legges til rette for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av
skogressursene hvor hensynet til naturmiljø og andre brukerinteresser skal sidestilles med
bedriftsøkonomiske hensyn.)
Opptrettholde mål for hogst

Antall kubikk hogst

Årlig

Antall kubikk flatehogst

Hvert 4. år

Opptrettholde mål for hogst

Antall kubikk lukkede hogster/gjennomhogster

Hvert 4. år

Opptrettholde mål for ungskogpleie

Antall dekar ungskogpleie

Min. 50 daa Min. 70 daa

Årlig

Forurensning
Minimere tilfeldig forurensning

Oppfølgingstid på innkomne saker/tips til det tas tak i saken (befaring)
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From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

Kjell Tore Wirum
"Kjersti Øiseth"
"nerland@n1914.no"; "postmottak@enebakk.kommune.no"
Forespørsel om sak
fredag 11. oktober 2019 14:50:00
image001.png

Til: Enebakk kommune v/rådmann
Kopi: Enebakk KU v/leder

Det vises til følgende:
Dato
02.02.17

Saks nr.
PS 3/17

Sakstittel
Gravemaskin Drift

13.02.17

Utvalg
Utvalg for teknikk og
utvikling
Formannskapet

PS 3/17

27.02.17

Kommunestyret

PS 6/17

01.06.17

PS 23/17

12.06.17

Utvalg for teknikk og
utvikling
Formannskapet

19.06.17

Kommunestyret

PS 48/17

Innkjøp av gravemaskin til
Driftsenheten 2017
Innkjøp av gravemaskin til
Driftsenheten 2017
Tilbakeføring av midler til
Driftsenheten
Tilbakeføring av midler til
Driftsenheten
Tilbakeføring av midler til
Driftsenheten

PS 31/17

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om de avtalerettslige og økonomiske
forhold knyttet til leie/leasing samt driftsavtale for hjulgraver/gravemaskin.

Det bes om tilbakemelding om kontrollutvalgets forespørsel kan imøtekommes.

Med hilsen

Kjell Tore Wirum
Kontrollsjef/daglig leder
Mobil: 92 88 33 92

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 ÅS
Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 ÅS
e-post: FIKS@follofiks.no
Web: www.follofiks.no
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From:
To:
Subject:
Date:

nerland@n1914.no
Kjell Tore Wirum
Ønsker sak på sakskartet
torsdag 26. september 2019 09:55:52

Fra Avisen i dag:
Fylkesmannen i Oslo og Viken mener det ble begått saksbehandlingsfeil i et
vedtak om nyvalg i mars i år.
Det var 4. mars at kommunestyret foretok nyvalg av medlemmer og varamedlemmer til
utvalg for klima og miljø og utvalg for helse og omsorg, mot fire stemmer.
Klaget
I etterkant av vedtaket fremmet representantene Trude Røisen, Sveinung Holm, Nina
Wold og Glenn R. Skaug fra Høyre lovlighetsklage av vedtaket.
De stilte spørsmål ved om kommuneloven gir adgang til å fjerne et medlem mot sin vilje
ved å foreta nyvalg. De ønsket også en vurdering av om det egentlig var et
suppleringsvalg som ble gjennomført, og ikke et nyvalg, siden de andre medlemmene i
utvalget var gjenvalgt.
Høyrepolitikerne ønsket også en vurdering av om det er adgang til å knytte
utvalgsplassene til parti, og dermed fjerne et medlem.
Lovlighetsklagen ble behandlet i kommunestyret 29. april, og ble deretter oversendt til
fylkesmannen for lovlighetskontroll

Feil avstemningsmåte
Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderer med at kommunestyret benyttet feil
avstemningsmåte da nyvalget ble vedtatt.
Kommuneloven sier at i avtalevalg, hvor det foreligger innstilling med forslag til
medlemmer og varamedlemmer, skal innstillingen vedtas enstemmig av
kommunestyret. Det skjedde ikke ved nyvalget 4. mars.
Fylkesmannen mener kommunestyret i Enebakk måtte gjennomført valget som et
forholdsvalg, det vil si på grunnlag av flere listeforslag fra partier eller grupperinger i
kommunestyret.
Etter fylkesmannens vurdering har derfor kommunestyret begått saksbehandlingsfeil, og
vedtaket om nyvalg fra 4. mars i år er derfor ugyldig. Kommunestyret må dermed foreta
valget på nytt.

Nyvalg eller suppleringsvalg
Fylkesmannen viser til at kommunestyret kan omorganisere eller nedlegge faste utvalg,
og det innebærer at medlemmer kan skiftes ut ved nyvalg. Det avgjørende er at dette
gjøres med nyvalg, og ikke suppleringsvalg.
Et suppleringsvalg innebærer ikke at samtlige av medlemmene blir valgt på nytt.
«Når et utvalgsmedlem melder seg ut av et parti, og inn i et annet, kan bare
suppleringsvalg skje dersom vedkommende trer endelig ut av vervet etter reglene i
kommuneloven. Dersom vilkårene for uttreden ikke foreligger, må en eventuell endring
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av utvalgets sammensetning i valgperioden skje ved et fullstendig nyvalg av
medlemmer til utvalget», skriver Fylkesmannen i Viken og Oslo.
Kommunestyret anså vedtaket i mars som et nyvalg, og fylkesmannen mener det ikke
er avgjørende om medlemmet som skiftes ut selv ønsker å bli sittende.
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STYRET I FIKS

Saksutskrift
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 - 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00121-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
10.10.2019

Saknr
21/19

Styret i FIKSs behandling 10.10.2019:
Styreleder innledet og orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (6 voterende)
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019:
Styret tar evalueringen av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019 til
orientering.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 17.oktober 2019

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Styret tar evalueringen av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019 til
orientering.
Vedlegg:
Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019
SAKSUTREDNING:
FIKS initierte en spørreundersøkelse overfor medlemmene av kontrollutvalgene i
deltakerkommunene i Follo i august-september 2019 som en evaluering av
valgperioden 2015-2019.
Nedenfor følger hovedresultatene av denne undersøkelsen.
VURDERING
Deltakelse
Svarprosenten for undersøkelsen er 74,36 % noe som må anses for å være ganske bra.
Imidlertid ser en variasjoner mellom utvalgene med hensyn til svardeltakelse.
Ved en inkurie så er svar fra et medlem i Oppegård blitt registrert to ganger. Med så
høy svarprosent så vil ikke dette påvirke resultatene av undersøkelsen i nevneverdig
grad.
Opplæring
Flertallet av de som svarte mente opplæringen de hadde fått var bra.
Flertallet av de som svarte mente det var tilstrekkelig med tilbudene om kurs og
seminarer som gis gjennom året.
Møteinnkallinger og saksframlegg
Flertallet av de som svarte var fornøyd med møteinnkallingene og saksframleggene og
at disse var grunnlag for tilstrekkelig informasjon til at de kunne gjøre seg opp en
mening om saken.
Flertallet av de som svarte mente at forslag til vedtak var treffende.
Kontrollutvalgsmøtene
Flertallet av de som svarte var fornøyd med tilretteleggingen av kontrollutvalgsmøtene,
med hensyn til møtelokalene, teknisk utstyr, servering mv.
Kontrollutvalgssekretariatet (FIKS)
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
rådgivning i møtet.
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Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
tilgjengelighet mellom møter.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
støtte.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
profesjonalitet.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
kompetanse.
Flertallet av de som svarte var fornøyd med jobben sekretariatet gjør med hensyn til
punktlighet (innkallinger, protokoller mv.).
Bestillingsdialog
Flere påpeker behovet for en god dialog mellom kontrollutvalget/sekretariatet og
revisjonen ved bestilling av forvaltningsrevisjoner for å sikre at kontrollutvalgets ønsker
og forutsetninger ivaretas ved utarbeidelsen av undersøkelsen og den endelig
rapporten.
Flertallet av de som svarte mener at det er enkelt å gi tilbakemelding til FIKS.
Kontrollutvalgets nettsider
De som har svart på undersøkelsen er delt i synet på kontrollutvalgets nettsider.
Kommentar:
Dette har sammenheng med at nettsider bygget på gammel plattform hadde en del
nedetid høsten 2018 og lot seg ikke oppgradere i sin daværende form. De gamle
nettsidene ble lagt ned 11.desember 2018 og ny nettside på ny plattform kom ikke på
plass før 18.januar 2019. Sekretariatet har en del utfordring med å gjenskape
informasjon som lå ute på de forrige nettsidene og har prioritert å få lagt ut utvalgenes
dokumenter for perioden 2015-2019, herunder møtedokumenter, årsrapporter,
styringsdokument samt forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter om
selskapskontroller.
Kontrollutvalgets plandokumenter
Flertallet av de som svarte er fornøyd med overordnet analyse.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med plan for forvaltningsrevisjon.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med plan for selskapskontroll.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med kontrollutvalgets årsrapport.
Flertallet av de som svarte er fornøyd med kontrollutvalgets egen aktivitetsplan.
Generelle spørsmål
Flere av de som svarte viser til forvaltningsrevisjonsrapportene som har blitt behandlet i
perioden som særlig interessante. Noen av disse mener at en bør jobbe mer aktivt med
overordnet analyse ut i fra risiko- og vesentlighetsanalyser, for å kunne velge gode
forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Flere av de som svarte viser til at det bør være mer dialog mellom kontrollutvalget og
rådmann for å kunne få orienteringer om aktuelle saker.
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Flere av de som svarte viser til at kommunikasjonen med kommunestyret bør bli bedre,
herunder at kontrollutvalgets saker bør komme tidligere på sakslisten i kommunestyret
og at kontrollutvalget ved dets leder eller nestleder bør ta aktivt del i ordskiftet når
kontrollutvalgets saker behandles i kommunestyret for å øke engasjementet rundt
kontrollutvalgets arbeid og saker.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at undersøkelsen viser at utvalgsmedlemmene i
hovedsak er fornøyd med arbeidet i kontrollutvalgene og sekretariatets arbeid.
Sekretariatet ser for seg at en overfor nye kontrollutvalg bør ha fokus på følgende:





Kurs og opplæring i utvalgets oppgaver, rollefordelingen mellom utvalget, kommunestyret,
rådmann, sekretariatet og revisjonen samt erfaringsutveksling med andre kontrollutvalg
Kontrollutvalgets nettsider, herunder gjøre de mer brukervennlige for medlemmene og
publikum
Publisering av kontrollutvalgets møtedokumenter på en mer brukervennlig måte enn dagens
innkalling i en komplett PDF-fil.
Avsette mer tid for kontrollutvalget til aktiv deltakelse i utarbeidelse av risiko- og
vesentlighetsvurderinger som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll for neste 4-års periode.

Avslutning
Resultatet av undersøkelsen legges frem for styret til diskusjon.
Ås, 02.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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KONTROLLUTVALGET I
ENEBAKK KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr. 05.09.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. Follo distriktsrevisjon (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: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Kontrollutvalgets strateginotat
Kontrollutvalgets årshjul
Aktivitetsplan
Møteplan
(som hovedregel på torsdager kl. 18:30)

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap og årsmelding
Kommunens årsregnskap og årsmelding 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse

Frist

Ansvar

Mars

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

KU 7.2.19

FIKS

Vedtatt møteplan 2019:
07.02 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus
04.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
25.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
20.06 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
05.09 – Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd.
Ignagard
24.10 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
12.12 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus

Januar

15.april

Status

KU 20.6.19
Rulleres fortløpende etter hvert møte

Avsluttet
KST 29.4.19
Rullerende

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

Gjennomført

FIKS

Gjennomført

FIKS

Deltakere:
Mads Gjevert Pettersen
Lena Mjerskaug
Deltakere:

Rådmann
FDR
FIKS

KU 25.4.19
KU 25.4.19
KU 25.4.19

KST 27.5.19
KST 27.5.19
KST 27.5.19
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Nr.
9.

10.

11.

12.

Beskrivelse
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Overordnet revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18 - 30.04.19)
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020
Forvaltningsrevisjon 2017:
Kommunale avgifter
Internkontroll

Frist

Ansvar

Mai
Oktober

Rådmann
Rådmann

KU 20.6.19

September
November
Mai

FDR
FDR
FDR

KU 11.10.18
KU 13.12.18
KU 20.6.19

2016

FIKS

KU 7.12.16

KST 27.2.17

2017
2017

FDR
FDR

KU 9.11.17
KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR
KU 22.3.18 – FR rapport
KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for
avklaringer
KU 3.5.18 – FR rapport

KST 4.12.17
KST 28.5.18

Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)

13.

14.

Forvaltningsrevisjon 2018:
Samhandlingsreformen

RRI

2018

FDR

FIKS

KU 13.12.18 – Mål og problemstillinger
KU 7.2.19 – Prosjektplan + sak til FSK om
tilleggsbevilgning
KU 25.4.19 – FR rapport
KU 13.12.18 – Tema
KU 7.2.19 – Mål og problemstillinger
KU 4.4.19 – Prosjektplan

Rådmann

KU 7.12.16
KU 20.9.17

Aktivitetsplan

KST 29.10.18

KST 27.5.19

Forvaltningsrevisjon 2019
Anleggsprosjektet Tangenveien

7.6.17

KST 17.6.19

KST 29.4.19

FDR

Oppfølging av tidligere FR-prosjekter:
Sikkerhet og beredskap (2015)

Avsluttet

KU 6.12.17 – Prosjektplan
KU 7.2.19 – FR rapport
KU 24.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 1.2.18 – Prosjektplan
KU 11.10.18 – FR rapport

Kirkebygda sentralrenseanlegg

Sykefraværsoppfølging

15.

Status

KST 4.3.19

(purret 11.12.17)
KST 5.3.18
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Nr.

16.

17.
18.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Demensomsorg (2015)

18.10.16

Rådmann

Mobbing i skolen (2016)

27.8.17

Rådmann

Kommunale avgifter (2017)
Kirkebygda sentralrenseanlegg (2018)
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Budsjett for tilsyn og kontroll
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Andre tilsyns-/kontrollsaker
Videre oppfølging rapport om demensomsorg aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef
Oppfølging Helsetilsynets rapport om
Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt tema
dialog med HOS – sjef.
Valg av revisjonsordning

4.6.18

Status

Avsluttet
KST 29.4.19

Rådmann
Rådmann

KU 7.12.16
KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding
KU 7.2.19
KU 9.11.17
KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding
KU 7.2.19
KU 21.6.18
KU 5.9.19

FIKS

KU 5.9.16

KST 26.9.16

September

FDR/FIKS

KU 11.10.18

KST 10.12.18

Vår 2018

FIKS

KU 1.2.18

2019

FIKS/KU
(FDR)

KU 5.12.18 – Uttreden av Follo Distriktsrevisjon
IKS (innstilling)
Utrede valg av revisjonsordning i løpet av 2019
KU 25.4.19 – Innstilling vedtatt (oversendes KST)
KU 5.9.19 (orienteringssak)

Rapport fra tilsyn med Enebakk kommunes arbeid
med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og
skoler 2019

Aktivitetsplan

KST 29.4.19
KST 17.9.18

KST 10.12.18
KST 27.5.19
KST 17.6.19
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