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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 33/19

Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00128-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokoll fra møtet 17.september 2019 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Ski KU 170919
SAKSUTREDNING:
I kontrollutvalgets møte 17.09.19 under Eventuelt ble følgende behandlet:
Rutiner for godkjenning av protokoll
Torill Rønsen Ekeberg tok opp saken, og foreslo at protokoll fra forutgående møte godkjennes i
påfølgende møte.
Utvalget vedtok å prøve ut dette til neste møte.

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt.
VURDERING
Ski kommune v/politisk sekretariat etterspurte i e-post, datert 26.10.19, når de kunne
få oversendt sakene fra kontrollutvalget som skal opp til behandling i kommunestyret.
Med utvalgets beslutning kunne ikke disse sakene oversendes før protokollen er
formelt godkjent.
Etter konferering med KU leder, ble det overfor resten av kontrollutvalget pr e-post,
datert 26.10.19, foreslått følgende:
«Kontrollutvalgets vedtak kan følges opp av sekretariatet selv om protokollen ikke er
formelt godkjent i utvalgets møte.»
Forslaget skisserte samme praksis sekretariatet har overfor oppfølging av saker i
Nesodden KU som formelt godkjenner protokollen i påfølgende møte.
Etter en e-post runde med de øvrige medlemmene i kontrollutvalget ble det gitt
tilslutning til denne løsningen.
Det ble av Svein Kamfjord bemerket følgende:
«…om dette er et problem framover, bør en revurdere denne godkjennelsesformen vi
nå prøver ut.»
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Kontrollutvalgets saker med innstilling overfor kommunestyret, ble oversendt
26.09.19.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 22.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

17.09.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg
(SV), Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V)
Møtende varamedlemmer:
Haakon Hofgaard Dahl (H) for Bente Njøs Paulshus (H), Rune Sletner (Sp) for Anne
Marit Holene (Sp). Rune Sletner fratrådte under behandlingen av sak 27/19.
Forfall:
Bente Njøs Paulshus (H), Anne Marit Holene (Sp)
Fra administrasjonen møtte:
Jane Short Aurlien, rådmann
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Torill Rønsen Ekeberg meldte inn en sak under Eventuelt.
Møteprotokoll godkjent 29.10.2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
27/19 19/00024-10

Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende
driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune Rådmannens tilbakemelding

3

28/19 18/00012-9

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger i Ski kommune

4

29/19 18/00013-7

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski kommune

5

30/19 18/00056-6

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune

6

31/19 19/00117-1

Orientering fra revisjonen

7

32/19 19/00016-5

Referat og orienteringer

8

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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Ski KU-27/19
Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for
idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende fordeling av driftskostnader
ved idrettsanlegg i kommunen, til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 17.09.2019:
Habilitetsspørsmål:
Rune Sletner tok opp spørsmålet rundt sin egen habilitet da han er styreleder i Ski
Alliansehall AS.
Kontrollutvalget vedtok at Rune Sletner var inhabil i behandlingen av saken. (6
voterende)
Rune Sletner fratrådte behandlingen av selve saken.
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (6 voterende)
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.09.2019:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende fordeling av driftskostnader
ved idrettsanlegg i kommunen, til orientering.

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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Ski KU-28/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av
flyktninger i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes Ski kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten – Integrering av flyktninger, til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 17.09.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.09.2019:
Saken oversendes Ski kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten – Integrering av flyktninger, til orientering.

Ski kontrollutvalg 17.09.2019

Side 4 av 10

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 - 19/00128-1 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 : Protokoll Ski KU 170919

Ski KU-29/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale
anskaffelser i Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale anskaffelser, til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.09.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.09.2019:
Saken oversendes kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale anskaffelser, til orientering.

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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Ski KU-30/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i
Ski kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 17.09.2019:
Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.09.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, til orientering.

Ski kontrollutvalg 17.09.2019

Side 6 av 10

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 - 19/00128-1 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 : Protokoll Ski KU 170919

Ski KU-31/19
Orientering fra revisjonen
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 17.09.2019:
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Follo Distriktsrevisjon IKS vil ferdigstille årsoppgjørsrevisjonen 2019 for Ski
kommune.
Bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekt vil komme til behandling i kontrollutvalget før
31.12.19.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.09.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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Ski KU-32/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 17.09.2019:
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 08/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av
saken om Kunstisflaten/Møteplassen, saksprotokoll KST sak 46/19

Orienteringssaker (OS):
OS 18/19
OS 19/19
OS 20/19
OS 21/19
OS 22/19
OS 23/19
OS 24/19
OS 25/19
OS 26/19
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 Ski KU 28.05.19
Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter
Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018
Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2018
NFR IKS Årsberetning 2018
NFR IKS Årsregnskap 2018
KISIF IKS Årsmelding 2018
KISIF IKS Regnskap 2018
Empo AS Årsmelding med regnskap 2018
Westgaarden AS Årsrapport 2018
Follo barnevernvakt Årsrapport 2018
Follo landbrukskontor Årsmelding 2018
FolloRen IKS Årsrapport 2018
Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med årsrapport 2018
Follo LMS IKS Årsmelding 2018
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
Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19 Etablering av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 10.07.19
Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 10.07.19
Ski KU Status Forvaltningsrevisjon 2011 – 2019
Ski KU Behandlede saker 1. halvår 2019
Aktivitetsplan pr 28.05.19

Generelt:
Rådmann Jane Short Aurlien svarte på spørsmål vedrørende kjønnskvotering i styrer
kommunen er hel- eller deleier av.
Roar Thun fremmet en oppfordring til sekretær om for fremtiden å sjekke om
årsrapportene og årsmeldingene til selskap kommunen er hel- eller deleier av, har

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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vært behandlet i eierkommunene, samt opplyse om aktuelle forhold i hvert selskap
kontrollutvalget bør ha fokus på.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Ski kontrollutvalgs vedtak 17.09.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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Eventuelt

Rutiner for godkjenning av protokoll
Torill Rønsen Ekeberg tok opp saken, og foreslo at protokoll fra forutgående møte
godkjennes i påfølgende møte.
Utvalget vedtok å prøve ut dette til neste møte.
Oppfølging av kontrollutvalgets saker etter 31.12.19
Rune Sletner tok opp saken og spurte om hvem og hvordan kontrollutvalgets saker
blir fulgt opp etter 31.12.19.
Sekretær orienterte om at nytt kontrollutvalg vil behandle årsregnskapene for 2019
for henholdsvis Oppegård kommune og Ski kommune.
Det er per dags dato ikke valgt revisor eller sekretariat for Nordre Follo kommune.
Roar Thun ba sekretariatet om å undersøke forholdet rundt oppfølging av
kontrollutvalgets saker til neste møte.
Juleavslutning
Leder tok opp saken.
Utvalget besluttet å planlegge en avslutning i forbindelse med møtet 10.12.19.

Møtet hevet kl. 19:05

Ski kontrollutvalg 17.09.2019
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Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 35/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Ressurskrevende brukere i Ski kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00054-10
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende
forvaltningsrevisjonsrapporten Ressurskrevende brukere, til orientering.
2. Kommunestyret anmoder Nordre Follo kommune om å følge opp området
Ressurskrevende brukere.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende brukere i Ski
kommune - Rådmannens tilbakemelding
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret i Ski traff følgende vedtak den 13.02.19 i sak 10/19
Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressurskrevende brukere i Ski kommune:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik de framkommer i rapporten på s. 4
og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Revisjonens anbefalinger:
Anbefalingene fra Follo distriktsrevisjon IKS lyder som følger:
a.
b.
c.
d.

Enkeltvedtak bør revurderes før vedtakene utløper.
Vikarer med høyere kompetanse bør tilstrebes. Vikarer bør gis mer oppfølging.
Antall små pleiestillinger bør reduseres.
Koordinators rolle bør styrkes slik at individuell plan fungerer tilfredsstillende.
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Rådmannens tilbakemelding
Rådmannen har gitt tilbakemelding i brev datert 10.09.2019. Rådmannens
tilbakemelding følger vedlagt.
I sin tilbakemelding har rådmannen svart opp hvert enkelt punkt i revisjonens
anbefaling.
Pkt. a: Det tilstrebes å revurdere enkeltvedtak før utløpsdato, men rådmannen viser
til at dette ikke alltid er mulig.
Pkt b: Det vises til at det er gode prosedyrer for å sikre kompetansen til vikarene.
Pkt c: Det etterstrebes å ha så store stillinger som mulig for å ivareta heltidskulturen,
men turnusen må stemme med antall årsverk.
Pkt d: Rådmannen ønsker å følge opp revisors anbefaling om å styrke koordinators
rolle ved å styrke lederforankringen i arbeidet, ytterligere fokus på opplæring av
koordinatorene og mer bruk av elektroniske løsninger i arbeidet med individuelle
planer.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen i sin tilbakemelding, med unntak av
pkt d., ikke har skissert løsninger eller angitt hvordan kommunen vil arbeide for å
følge opp revisjonens anbefalinger slik de fremkommer i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Siden sammenslåingen av Oppegård og Ski kommune er nært forestående, finner
sekretariatet det ikke hensiktsmessig å be om en ny tilbakemelding fra rådmannen i
denne saken. Det er her snakk om basale tjenester for en av de mest sårbare
gruppen av innbyggere i kommunen. Sekretariatet foreslår derfor at det anmodes om
en oppfølging av området «ressurskrevende brukere» i nye Nordre Follo kommune.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 22.10.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 36/19

2. Tertialmelding 2019

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00083-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar 2. tertialmelding 2019 til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Ski kommune - 2 tertialmelding 2019, Finansrapport 2 tertial 2019
SAKSUTREDNING:
2.tertialmelding 2019 ble behandlet av Ski kommunestyre 16.10.19 i sak 73/19.
HJEMMEL
Det følger av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml) § 47 nr. 2 og 3
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller
fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige
endringer i budsjettet. Det samme gjelder nå det på annen måte gjøres kjent med forhold som
kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Det følger av forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og
fylkeskommuner) §§ 10 og 11:
§ 10 Budsjettstyring
Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge
fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom administrasjonssjefen eller
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdig avvik i forhold
til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås
nødvendige tiltak.
§ 11 Endringer i årsbudsjettet
Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller
fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringene i årsbudsjettet.

Fakta i saken:
Hovedbudskap:
Kommunens driftsøkonomi er i skjør balanse. Prognosene viser både merinntekter
og merutgifter sammenlignet med budsjett. Per august ligger det an til merinntekter
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fra skatt og rammeoverføringer på ca. 15 mill. kroner, og merutgifter på ca. 12 mill.
kroner.
Drift:
Aktivitetsnivået i kommunens virksomheter ligger an til et merforbruk på ca. 9,6 mill.
kroner. Det er områdene «velferd» og «samfunn» som har det største merforbruket
med prognoser på henholdsvis 5,5 mill. kroner for velferd og 4,95 mill. for samfunn.
Overordnede poster:
Skatteinngangen for Ski er fortsatt gunstig. Veksten fra 2018 er på 4,6 % per august.
Landstallene viser en vekst på 3,6 %. Samlet sett legger rådmannen til grunn
merinntekter på posten på 15 mill. kroner.
Renteinntektene eksklusive startlån, ligger an til å gi en mindreinntekt ved årsslutt på
om lag 1,9 mill. kroner. Årsaken er hovedsakelig en lavere likviditet enn forutsatt ved
utarbeidelse av årsbudsjettet, samt en lavere inntektsrente enn budsjettert.
Renteinntektene for kommunenes ordinære lån, eksklusive startlån, ligger an til et
merforbruk ved årsslutt tilsvarende 1,5 mill. kroner. Årsaken er høyere
gjennomsnittlig vektet rente enn lagt til grunn ved utarbeidelse av årsbudsjettet.
Investeringsregnskapet viser et forbruk ved utgangen av august på 179,1 mill.
kroner, noe som er ca 19 prosent av revidert årsbudsjett. For flere av de store
prosjektene er avtaler signert, men selve utførelsen av avtalene er ikke igangsatt.
Startlån
Utbetalt startlån pr andre tertial utgjør om lag 81 mill. kroner. I tillegg er det
utbetalinger som venter på om lag 5 mill. kroner og mange ubrukte løpende
lånetilsagn. Dette er en økning i utbetalinger på om lag 16 mill. kroner sammenlignet
med 2018.
Nærvær/sykefravær
Sykefraværet har hittil i 2019 vært på 6,9 prosent. Dette er på nivå med samme
periode i fjor.
Vurdering:
Kontrollutvalget behandler tertialmeldingen ut fra et kontrollperspektiv, jfr.
kommunelovens § 77 nr. 4 annet punktum.
Bestemmelsen videreføres i ny kommunelov § 23-2 første ledd bokstav b)
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget og svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 22.10.2019
Unni Westli /s./
Rådgiver
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Saksframlegg

Saksbehandler: Ida Scheflo

Arkivsak: 19/3516-1
Arknr.: 210 &14

2. TERTIALMELDING 2019
Forslag til vedtak:
Tertialmelding per 31. august 2019 tas til orientering.

Ingress/hovedbudskap:
Kommunens driftsøkonomi er i en skjør balanse. Rådmannens overordnede mål og prognose er
balanse ved årets slutt, i tråd med netto budsjettrammer for driften.
Prognosene viser både merinntekter og merutgifter sammenlignet med budsjett. Per august ligger
det an til merinntekter fra skatt og rammeoverføring på om lag 15 mill. kroner. Samtidig viser
prognosene merutgifter på 12 mill. kroner.
For å sikre fortsatt god kontroll på den økonomiske situasjonen videreføres månedlige
rapporteringer til rådmannen med særlig fokus på virksomhetenes tilpasning til utvikling i
lønnsutgifter.
Rådmannen vil fortsatt gjennomføre kontinuerlige tilpasninger for at 2019 skal avsluttes i balanse.
Det prioriteres å gjennomføre tiltak som sikrer at tjenestenivå og -omfang tilpasses budsjettert
nivå, herunder også tilpasning av bemanning når utgiftsnivået ligger over budsjett. Sammenlignet
med dagens situasjon kan tiltak innebære redusert nivå og omfang av tjenester, økt
brukerbetaling der loven gir mulighet for det, revurdering av vedtatte tiltak som ennå ikke er
iverksatt, og utsatt vedlikehold.
Sykefraværet i 2019 til og med august måned er 6,9 prosent.
Saksopplysninger:
Tertialmeldingen utarbeides med henvisning til økonomireglementet.
Tertialmeldingen utarbeides med henvisning til økonomireglementet og redegjør for status i
kommunen per første tertial vedrørende:
 Økonomi (årsprognoser for drifts- og investeringsbudsjettet)
 God tjenesteyting (brukertilfredshet, brukermedvirkning og avviksrapportering)
 Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler (barn og unges medvirkning, klima og miljø og beredskap)
 Attraktiv arbeidsgiver (attraktiv arbeidsplass, nærvær, lærlinger og mangfold og likestilling)
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Økonomi
Tertialmeldingen er en ren rapportering og vurdering av status. Kommunestyrets vedtak
forutsetter en overordnet balanse i økonomien. Rådmannen har fullt fokus på å overholde de gitte
rammene, slik at økonomien følger kommunestyrets vedtak. Det innebærer fortløpende tilpasning
av virksomhetenes aktiviteter til de tilgjengelige budsjettrammene. Rådmannen foretar
inndragning av ledige midler fra aktuelle virksomheter, for på den måten å styrke grunnlaget for
balanse ved årets slutt.
Per august har kommunen samlet et merforbruk på lønn, inkludert syke-/ foreldrepengerefusjoner,
på 1,2 mill. kroner. Forbruket av varer og tjenester er 4,1 mill. kroner høyere enn budsjett, men
ligger 9 mill. kroner lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette må ses opp mot kommunens
samlede utgifter til lønn og kjøp av varer og tjenester på 1 522 mill. kroner for samme periode.
Samlede salgs- og gebyrinntekter ligger 5,3 mill. kroner under budsjett per andre tertial.
Beløp i 1000

Tjenesteområder
Stab og støtte
Oppvekst
Velferd
Samfunn
Virksomhetsovergripende
Kirkeformål mv.
Overordnede konti
Sum

Rev. bud. 2019

Årsprognose etter
tiltak

Avvik

85 002
722 359
600 150
134 968
41 578
14 067
-1 598 124
0

84 802
721 709
605 650
139 923
41 078
14 067
-1 595 040
12 189

200
650
-5 500
-4 954
500
0
-3 083
-12 189

Drift
Aktivitetsnivået i kommunens virksomheter ligger an til et merforbruk på om lag 9,6 mill. kroner
ved årsslutt. Samtidig viser prognosen et mindreforbruk på virksomhetsovergripende poster på
0,5 mill. kroner. Prognosen for overordnede poster viser et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Årsaken
til merforbruket i virksomhetene er sammensatt og kommenteres under hvert tjenesteområde
nedenfor.
Kommunens tjenesteområder
Stab og støtte
Beløp i 1000

Tjenesteområder
100-Rådmannskontor
101-Økonomi
102-Fellestjenester
103-IKT
105-HR (personal)
Sum

Rev. bud. 2019

Årsprognose
etter tiltak

Avvik

10 604
8 398
25 888
18 966
21 146
85 002

7 604
11 398
25 888
18 966
21 146
85 002

3 000
-3 000
0
0
0
0

Stab og støtte melder samlet balanse.
Rådmannskontoret vil kunne gå med mindreforbruk på ca 3 mill. kroner i 2019. Mindreforbruket
skyldes inndratte midler stilt til reserve fra øvrige virksomheter.
Økonomi forventer lavere inntekter fra parkering på 3 mill. kroner på årsbasis.
Fellestjenester melder usikkerhet knyttet til om innsparingen til politisk aktivitet på 1 mill. kroner lar
seg realisere i sin helhet.
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Oppvekst
Beløp i 1000

Tjenesteområder
200-Pedagogisk virksomhet
210-Ski skole
211-Hebekk skole
212-Finstad skole
213-Langhus skole
214-Vevelstadåsen skole
215-Siggerud skole
216-Kråkstad skole
217-Bøleråsen skole
218-Ski ungdomsskole
219-Haugjordet ungdomsskole
250-Felles grunnskole
291-Follo barne- og ungdomsskole
300-Barnehager
460-Familiens hus
Sum

Rev. bud. Årsprognose
2019
etter tiltak
139 766
30 646
36 429
32 849
27 745
25 681
28 154
29 069
24 898
44 705
36 753
1 053
94
170 120
94 397
722 359

139 766
31 146
36 429
32 849
27 745
26 181
28 654
29 069
24 898
44 705
36 753
1 053
94
167 970
94 397
721 709

Avvik i kr
0
-500
0
0
0
-500
-500
0
0
0
0
0
0
2 150
0
650

Oppvekstområdet melder en samlet prognose som foreløpig peker mot et mindreforbruk på om
lag 0,65 mill. kroner i 2019.
Skolenes økonomiske handlingsrom bestemmes hovedsakelig av kommunestyrets prioriteringer.
Skolene har også en egen omfordelingsmodell som har til hensikt å utjevne forskjeller som ligger
utenfor den enkelte skoles kontroll. Ski-skolene er tildelt egne midler til oppfyllelse av den statlige
lærernormen. Det er opp til hver enkelt rektor å prioritere budsjettrammen mellom lovkrav,
kommunale føringer og lokalt valgte aktiviteter i den enkelte skole.
Skolene melder om ressursutfordringer knyttet til elever med særskilte behov, både i
opplæringssituasjon, friminutt og SFO. SFO driftes nøkternt og effektivt, men flere SFO'er
opplever det vanskelig å holde budsjettet, samtidig som bemanningsnormen skal holdes.
Rådmannen legger i sin styring til grunn at bemanningsnormen for bemanning i SFO er
veiledende, og at budsjettbalanse i tråd med kommunestyrets vedtak er styrende.
Som tiltak for å sikre balanse ved årets slutt melder skolene om å begrense vikarbruk, samt
tilbakeholdenhet med hensyn til å forplikte andre driftsutgifter.
Kommunale barnehager melder om et aktivitetsnivå som tilsier mindreforbruk ved utgangen av
2019. Prognosen tilsier et mindreforbruk grunnet ledig kapasitet, samt høyere refusjonsinntekter
enn brukt på lønn, på knappe 2,2 mill. kroner.
Ski, Siggerud og Vevelstad skoler melder hver om et aktivitetsnivå som vil kunne gi et merforbruk
på 0,5 mill. kroner. Virksomhetene er i prosess for å tilpasse bemanningen, og jobber videre for å
kunne redusere lønnsforbruket. Årsaken er for høye lønnskostnader grunnet lavere elevtall enn
forventet. Det tar tid å omstille virksomheten til gjeldende ramme.
Øvrige virksomheter innen område Oppvekst melder om balanse ved årets slutt.

Velferd
Beløp i 1000

Tjenesteområder
401-Finstadtunet
402-Langhus bo- og servicesenter
403-Solborg bo- og aktiviseringssenter
411-Kråkstadtunet omsorgsboliger

Rev. bud. 2019

Årsprognose
etter tiltak

Avvik

74 561
40 408
104 869
18 933

74 561
40 908
104 869
19 433

0
-500
0
- 500
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412-Botjenester
421-Hjemmetjenesten
422-Miljøarbeidertjenesten
431-Dagsentre
442-NAV
450-Koordinerende tjeneste
451-Samhandlingsenheten
Sum

71 596
78 702
82 356
20 877
54 760
-12 252
65 339
600 150

72 596
78 502
86 056
20 877
54 760
-12 252
65 339
605 650

-1 000
200
-3 700
0
0
0
0
-5 500

Velferdsområdet melder om en prognose på merforbruk med 5,5 mill. kroner i 2019.
Langhus bo- og servicesenter melder om et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Virksomheten er
fremdeles i en omstillingsprosess, men melder nå om kontroll over driftssituasjonen.
Virksomheten forventer mindre inntekter knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere enn
budsjettert, samt noe merforbruk på lønn. Arbeidet med gjennomgang av alle avtaler og
innkjøpsrutiner er godt i gang og resultatet forventes å vises i løpet av høsten. Det er igangsatt
flere tiltak, som ny turnus og ny organisering av institusjonen fra januar/februar 2020. Driften av
omsorgsboligene skal effektiviseres.
Merforbruk på kjøpsplasser er estimert til om lag 3,7 mill. kroner for 2019 kommer frem under
Miljøarbeidertjenesten. Merforbruket skyldes behov for forsterket bemanning til flere brukere over
tid. Det jobbes strategisk og langsiktig for å redusere kjøpsplasser der det ses på muligheter for å
omplassere brukere til andre kommunale tilbud. I tillegg er det fokus på kontraktsoppfølging av
alle kjøpsplasser. Fire kjøpsplasser tilbakeføres i 2019 og gevinsten av dette vil komme i 2020.
Botjenester melder om forventet merforbruk på 1,0 mill. kroner knyttet til
lønnskostnader. Virksomheten har hatt og har fortsatt et høyt sykefravær, noe som medfører økte
lønnskostnader. Det er igangsatt tiltak, og etablert samarbeid med både HR og NAV, for
å redusere fraværet. Det har vært stor turnover og virksomheten har vært nødt til å benytte innleie
for å dekke opp stillinger i vakante perioder. Virksomhetens aktivitetsnivå styres nå mot
tilgjengelig budsjettrammer og tett oppfølging av forsvarlighet i tjenesten.
Kråkstadtunet omsorgsboliger melder om et aktivitetsnivå tilsvarende merforbruk på 0,5 mill.
kroner i 2019. Årsaken til merforbruket er hovedsakelig en høyere bruk av vikarer enn det refusjon
og budsjett tillater. Innleie har vært påkrevet for forsvarlig drift, grunnet økte behov og endret
pasientgruppe over tid. Innsparingstiltak er igangsatt, og korttidsplasser skal avvikles. Tempo på
avvikling av korttidsplassene vil påvirke innsparingen på lønnsområdet.
Hjemmetjenesten melder om et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.
Virksomhet NAV melder en samlet prognose på budsjett ved årsslutt, til tross for at økonomisk
sosialhjelp vil gå over budsjettrammen med 2 mill. kroner, blant annet på grunn av innstramming i
AAP-reglementet. Antall klienter med økonomisk sosialhjelp øker, og virksomheten har prioritert
ressurser som jobber med sosialhjelp for å stoppe den noe negative utviklingen. Av en
anmodning om å bosette 30 flyktninger er det hittil i 2019 bosatt 11 personer.
Samfunn
Beløp i 1000

Tjenesteområder
602-Plan/bygg/geodata
603-Eiendom
605-Kommunalteknikk
606-Kommunalteknikk annet
611-Kultur og fritid
Sum

Rev. bud. 2019

Årsprognose
etter tiltak

Avvik i kr

14 366
100 629
-36 539
24 185
32 328
134 968

14 366
100 929
-31 885
24 185
32 328
139 923

0
-300
-4 654
0
0
-4 954

Samfunnsområdet melder om merforbruk på om lag 4,95 mkr.
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Eiendom melder om merforbruk på 0,3 mill. kroner grunnet merutgifter ved kommunens
overtakelse av ballettskolen. Utviklingen i el-kraftprisen og CO2-avgift har stor betydning for
virksomhetens evne til å nå budsjettmålet.
Kommunalteknikk melder et netto merforbruk på 4,7 mill. kroner. Dette inkluderer at det er tatt
høyde for fire brøyterunder og ti saltinger resten av året. For øvrig den vesentligste årsaken at
rentekostnaden ved kommunens vann- og avløpsanlegg har hatt et betydelig fall gjennom det
siste året. Reduksjonen på ca et halvt prosentpoeng utgjør en netto mindreinntekt på ca 1,5 mill.
kroner. Til dette må det bemerkes at det ikke er en én-til-én-sammenheng mellom utvikling i
kommunens lånerente og den kalkulatoriske renta på selvkostområdet. Det betyr at selv om renta
faller for vann- og avløpsområdet, så opplever kommunen en oppgang i renta på egne lån.
Avtalene med idretten, som gjør at virksomheten er bundet til å utbetale tilskudd, gjør at
handlingsrommet til å tilpasse økonomien begrenses. Det gjør at også rengjøring av tartandekke,
og etterfyll av granulat, utgjør årsaker til ventet merforbruk.
Virksomhetsovergripende
Beløp i 1000

Tjenesteområder
701-Lønnsoppgjør
702-Pensjon
703-Tilskudd interkommunale
704-Tilskudd Empo
705-Seniortiltak
709-Virksomhetsovergripende avvik
Sum

Rev. bud. 2019

Årsprognose
etter tiltak

Avvik i kr

37 541
-55 949
59 643
2 643
200
-2 500
41 578

37 041
-55 949
59 643
2 643
200
-2 500
41 078

500
0
0
0
0
0
500

Virksomhetsovergripende poster ligger an til et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.
Lønnsoppgjør
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Ski kommune har budsjettert med 3,25 prosent økning,
mens oppgjøret viser 3,2 prosent lønnsøkning. En reduksjon på 0,05 prosent gir en utgift 0,5 mill.
kroner lavere enn budsjettert.
Pensjon
Det ventes å komme nye beregninger av budsjett 2019 i løpet av siste tertial.
Tilskudd interkommunale
Det forventes balanse i 2019. Follo Ren melder om tilbakeføring av overskudd på selvkostområdet
til eierkommunene i 2019. Ski kommunes andel er på 2,1 mill. kroner. Beløpet er inntektsført på
Kommunalteknikks selvkostområder og gir ingen samlet resultateffekt.
Kirkeformål mv.
Størrelsen på tilskudd til tros- og livssynssamfunn baseres på medlemstall i de ulike
trossamfunnene, og blir kjent i november/desember måned.
På grunn av dom fra høyesterett om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd i perioden 20112014 til Oslo katolske kirke, vil urettmessig mottatt tilskudd bli tilbakebetalt kommunene. Ski
kommunes andel av dette ser ut til å bli om lag 0,3 mill. kroner.
Overordnede poster
Skatt- og rammeinntekter
Veksten i skatteinntektene i år har gradvis avtatt, men for kommunene ligger veksten så langt
likevel et godt stykke over årsanslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) fra mai.
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Skatteinngangen for Ski er fortsatt gunstig, til tross for at det har vært en liten nedgang fra første
tertial. Et samlet bilde tilsier likevel et positivt avvik ved årets slutt. Veksten fra 2018 er på 4,6
prosent per august. Landstallene viser en vekst på 3,6 prosent. Dersom kommunens vekst forblir
på 4,6 prosent, mens landet blir som forutsatt i RNB, viser prognosene merinntekter på om lag 9
mill. kroner. En lineær prognose hvor landet fremskrives med 3,6 og Ski fremskrives med 4,6
prosent gir en merinntekt for Ski på 22 mill. kroner.
Skatteinngangen for landet er en vel så stor driver for utviklingen av Ski sine samlede skatt- og
rammeinntekter som den lokale veksten. Rådmannen vurderer det sannsynlig at det også i 2019
vil oppnås høyere skatt og rammeinntekter enn budsjettert. Samlet sett legger rådmannen til
grunn merinntekter på posten på 15 mill. kroner.
Rente- og avdragsutgifter
Prognosene for finansområdet viser et merbehov på om lag 3,1 mill. kroner.
Renteinntektene, eksklusive startlån, ligger an til å gi en mindreinntekt ved årsslutt på om lag
1,9 mill. kroner. Årsaken er hovedsakelig en lavere likviditet enn forutsatt ved utarbeidelse av
årsbudsjett, samt en lavere inntektsrente enn budsjettert.
Renteutgiftene for kommunens ordinære lån, eksklusive startlån, ligger an til et merforbruk ved
årsslutt tilsvarende 1,5 mill. kroner. Årsaken er høyere gjennomsnittlig vektet rente enn lagt til
grunn ved utarbeidelse av årsbudsjett.
Netto mindreforbruk på renteinntekter og -utgifter for startlån beløper seg samlet til 0,3 mill.
kroner. Avviket kan knyttes til lavere inntektsrente og noe høyere lånerente.
Kommunens rentebetingelser påvirkes av Norges banks styringsrente, som har gjennomslag i
pengemarkedet og betydning for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Norges Bank besluttet i
rentemøte 15. august 2019 å heve styringsrenten ytterligere med 0,25 prosentpoeng til
1,25 prosent. Både kommunens renter og referanserenten i markedet, har fulgt denne oppgangen
siden årsskiftet. Hovedstyrets vurdering av prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere
renteoppgang i år enn for tidligere perioder.
Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en netto utgiftsendring
på om lag 17,3 mill. kroner i løpet av første år.
Avdragsutgiftene ligger så langt i år an til å gå i balanse ved årsslutt. Avdragsberegningen
baseres på lån tatt opp tidligere år, det vil si langsiktig gjeld per 31. desember 2018.
Ubrukte lånemidler på om lag 160 mill. kroner inngikk i beregningsgrunnlaget for kommunens
budsjett, men vil som i 2018 klassifiseres som kortsiktig gjeld og derved unntas fra
beregningsgrunnlaget. Rådmannen har ved regnskapsføring av avdrag lagt til grunn Reglement
for finans- og gjeldsforvaltnings premiss om 30 års nedbetalingstid, som er innenfor
kommunelovens bestemmelser.
Investeringer
Investeringsregnskapet 2019 viser et forbruk på 179,1 mill. kroner ved utgangen av august, som
er om lag 19 prosent av revidert vedtatt årsbudsjett på 925,4 mill. kroner. For flere av de store
prosjektene er avtaler signert, men selve utførelsen av avtalene er ikke igangsatt og dermed heller
ikke belastninger på investeringsprosjektene. Eksempel på større prosjekter hvor hovedtyngden
av utgiftene ikke er påløpt er Finstad skole, svømmehall Langhus, boliger Bregnefaret, Nedre
torg, avlastningsboliger, Mork og Vardåsen. Bevilgningene til disse investeringsprosjektene
tilsvarer om lag 400 mill. kroner.
Opprinnelig budsjett 2019 på 821,9 mill. kroner er oppjustert med netto mer-/mindreforbruk 2018
for aktuelle prosjekter som ikke er avsluttet. Dette i henhold til økonomireglementets
bestemmelser og kommunens prinsipper for videreføringer.
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Budsjettet gir uttrykk for et høyt ambisjonsnivå. Erfaring viser at kommunen har en tendens til å
budsjettere med en raskere fremdrift enn hva som lar seg realisere, og det må også for 2019
påregnes at investeringsbudsjettet avsluttes med mindreforbruk innenfor året. Dette innebærer lav
risiko, og sikrer at det allerede tidlig i økonomiplanperioden tas hensyn til fremtidig vekst i renter
og avdrag.
Konsekvensen av forskjøvet pådrag av investeringsutgifter vil bli nedjusterte rente- og
avdragsbehov i driftsbudsjettet for påfølgende budsjettår.
Kjøp av konsulenttjenester
Fordeling av midler til kjøp av tjenester, herunder konsulentbruk som en del av andre tjenester,
fordeler seg slik:
Beløp i mill. kroner
Drift

Investeringer

Andre tjenester/
«konsulenter»

Vedlikehold,
bygg/anlegg

Service- Andre tjenester/
Nybygg,
avtaler «konsulenter» bygg/anlegg

2018

34,3

28,8

17,2

36,4

280,4

2018 jan-aug

20,3

19,0

12,0

36,2

177,4

2019 jan-aug

19,6

16,2

-

36,4

117,6

Serviceavtaler
-

-

Tabellen viser en reduksjon i kjøp av tjenester, både i drift og investering, i perioden januar til
august i 2019 sammenlignet med samme tidsrom i 2018.
Eiendomssalg
Det forventes ikke større salg av eiendommer i 2019. Blant arealene som er solgt i år nevnes
likevel parkeringsarealet i Jernbaneveien 6, som er overtatt av BaneNor, og som etter
riggperioden skal opparbeides til grøntareal/park.
Startlån
Utbetalte startlån per andre tertial utgjør om lag 81 mill. kroner. I tillegg er det utbetalinger som
venter på om lag 5 mill. kroner og mange ubrukte løpende lånetilsagn. Dette er en økning i
utbetalinger på omlag 16 mill. kroner sammenlignet med 2018. De fleste utbetalinger er
fullfinansieringer som følge av private bankers praksis rundt lånefinansiering av bolig, jf.
boliglånsforskriften.
Husbanken har i år tildelt Ski kommune 100 mill. kroner i startlån. Det er mottatt 175 søknader
hittil i år, noe som er en svak nedgang sammenlignet med samme tidspunkt i fjor hvor kommunen
hadde mottatt 192 søknader. Startlånordningen er godt kjent og de fleste søknader om startlån
leveres nå elektronisk med e-søknad. Ski kommune er en presskommune og mange ønsker å
etablere seg her. Boligmarkedet i Ski er fortsatt preget av høye boligpriser, men med noe utflating
i prisnivå. Det er per andre tertial betalt ekstraordinære innfrielser på 15 mill. kroner. Disse betales
vanligvis i juli og desember.
God tjenesteyter
Brukermedvirkning i dialogprosess
Ordfører avholdt møte med brukerrådslederne i kommunens virksomheter den 23. januar. Fra de
virksomheter som ikke har brukerråd, møtte virksomhetslederne.
Dialogmøtene er gjennomført i løpet av tre uker i mars og april. Representanter for brukerne,
virksomhetsleder, representant for de ansatte og politikere fra kommunestyret og hovedutvalgene
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har deltatt i dialogmøtene. Det er gjennomført tre felles dialogmøter for virksomheter uten
brukerråd for områdene nettverk samfunn, nettverk administrasjon og oppvekst.
Alle kommunens virksomheter har avholdt dialogmøter. Deltakelsen fra politisk nivå har vært god,
og på nivå med deltakelsen i 2018.
Resultatet av årets dialogmøter på kommunens virksomheter ble forelagt Kommunestyret som
egen sak i juni. Kommunestyret vedtok å ta innspillene fra dialogmøtene i 2019 til etterretning.
Kommunestyret vedtok videre en ekstrabevilgning til skolene på én million kroner til å dekke
behovene som kom frem i dialogprosessen i vår.
Avviksrapportering
Antall uønskede hendelser blir rapportert fra Kvalitetslosen, kommunens elektroniske
kvalitetssystem. Avvikene behandles i den enkelte virksomhet, og en samlet oversikt for hele
kommunen blir drøftet i Kvalitetsutvalget.
Prosedyre for avvikshåndtering hjelper til med å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav
fastsatt i lov, forskrift eller annet styrende dokument.
Virksomhetene er ansvarlige for å følge opp sine avvik, slik at rapporterte hendelser/avvik fører til
refleksjon, og at de bidrar til læring og forbedring av tjenestene.
For 2. tertial 2019 ble det totalt meldt inn 699 hendelser, og disse fordeler seg på følgende
hovedkategorier:





GDPR/personvern
HMS/ansatt
Organisasjon/internt
Tjeneste/bruker

7 avvik
191 avvik
99 avvik
510 avvik

Avvikene registreres i hovedkategoriene og i flere underkategorier. Det vil derfor alltid være en
differanse mellom meldte hendelser og registrerte avvik, noe som skyldes at samme hendelse kan
registreres i flere hovedkategorier og underkategorier.

Figur 1: Antall avvik fordelt på hovedkategorier
GDPR/personvern; 7 avvik:
 2 registrering på kategorien Brudd på den registrertes rettigheter
 0 registrering på kategorien Personopplysninger er feil registrert
 3 registreringer på kategorien Personopplysninger på avveie
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Figur 2: Antall GDPR/personvern-avvik fordelt på underkategorier
HMS; 191 avvik:
 Flest registreringer på kategorien Vold og trusler (85), herunder underkategori Verbal
trakassering (36)
 Flest registreringer på kategorien Arbeidsmiljø (63), herunder underkategori
Psykososialt arbeidsmiljø (30)

Figur 3: Antall HMS-avvik fordelt på underkategorier

Organisasjon/internt; 99 avvik:
 Flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (29), herunder underkategori
Legemiddelhåndtering (16)
 Nest flest registreringer på kategorien Samhandling/samarbeid (17), herunder
underkategoriene Prosedyre/beskrivelse (8)
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Figur 4: Antall avvik Organisasjon/internt fordelt på underkategorier
Tjeneste/bruker; 510 avvik:
 Flest registreringer på kategorien Tjenesteproduksjon (195), herunder underkategori
Legemiddelhåndtering (132)
 Nest flest registreringer på kategorien Ulykke/skade (95), herunder underkategori Fall
(42).

Figur 5: Antall avvik Tjeneste/bruker fordelt på underkategorier
Brukertilfredshet
Rådmannen anbefalte i BHP 2019-2022 at det ikke skulle gjennomføres brukerundersøkelser i
2019, da det er behov for å frigjøre tid til prosjektarbeid i forbindelse med Nordre Follo
kommune. I skole og SFO gjennomføres det som vanlig årlige sentrale undersøkelser.
Aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler
Barn og unges medvirkning
Til sammen har Barne- og ungdomsrådet (BU) deltatt i fem kommunestyremøter, sammen med
barne- og ungdomskoordinator. Representantene har hatt innlegg i åtte saker, blant annet til den
nye svømmehallen på Langhus, etablering av Fontenehus, motorcrossbanen, utbygging på
Hebekk vedrørende ungdomsboliger og sykkelstrategi i kommunen. BU har også jobbet med og
levert innspill til blant annet etablering av medvirkningsorgan for ungdom i Nordre Follo, levert
innspill til arkitektkonkurransen Nedre Torg og deltatt i premieseremonien, samt gitt kommentarer
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og råd til resultater av elevundersøkelsen. BU fått opplæring i universell utforming, deltatt i Ski på
kryss og tvers og vært konferansier ved avduking av nytt kommunevåpen.
Fremover arbeides det blant annet med ungdomskonferanse for ungdom i Nordre Follo og
ungdomsrådsopplæring. Det vil allerede i høst bli dannet nytt ungdomsråd sammen med ungdom
fra Oppegård og Ski i anledning Nordre Follo kommune. Barne- og ungdomsrådet slik vi kjenner
det, opphører.
Klima og miljø
Hovedoppgavene for miljøvernrådgiverne har i andre tertial vært arbeid med
kommunesammenslåingen, bekjempelse av fremmede arter, restaurering/skjøtsel av viktig natur,
samt oppfølging av klima- og energiplanen og tildelte Klimasatsmidler. Miljøfyrtårn er en av Ski
kommunes miljøsatsinger mot næringslivet og egne kommunale virksomheter. Å være et
miljøfyrtårn vil si å gå foran som et godt eksempel ved å oppfylle miljøkrav utarbeidet spesielt for
hver bransje.
I kommunens Klima- og energiplan er det vedtatt at minst 90 prosent av kommunale virksomheter
skal være miljøsertifiserte innen 2019. Arbeidet med å sertifisere kommunens virksomheter etter
Miljøfyrtårns hovedkontormodell pågår. 59 prosent av alle Ski kommunes virksomheter er nå
sertifisert og per september 2019 er 15 enheter under sertifisering.
Beredskap
Ski kommune har fokus på samfunnssikkerhet og beredskap for å forebygge og håndtere
uønskede hendelser på en god måte. Dersom en uønsket hendelse oppstår skal kommunen gi
god og korrekt informasjon til egne innbyggere og andre som oppholder seg i Ski. Overordnet
ledelse har fokus på beredskap og formidler sine forventninger til virksomhetene.
Overordnet beredskapsplan for Ski kommune har følgende temaer:
 Samfunnssikkerhet og beredskap - befolkningens forventninger
 Atomberedskap - jodtabletter
 Kommunalt beredskapsråd
 Helhetlig ROS Nordre Follo
 Beredskapsplaner i virksomhetene
 Psykososialt kriseteam
 Kompetanse i virksomhetene
Attraktiv arbeidsgiver
Ansatte trives på jobb
Arbeidsmiljøutvalget har i år bestemt at det ikke skal gjennomføres en felles
medarbeiderundersøkelse i hele Ski kommune. Årsaken er ressursknapphet i HR i forbindelse
med bygging av Nordre Follo kommune.
HR bistår med gjennomføring av lokale undersøkelser dersom det enkelte
medbestemmelsesutvalg ønsker å gjennomføre en slik kartlegging. Det har så langt ikke kommet
forespørsler fra virksomhetene.
Nærvær - sykefravær
Sykefraværet hittil i 2019 har vært på 6,9 prosent. Dette er på nivå med samme periode i fjor.
De siste 12 måneder har sykefraværsprosenten vært på 6,6 prosent, mens samme måleperiode i
fjor viste 7 prosent.
De virksomhetene som er definert som «ikke-stedbundne» i Nordre Follo-prosessen har et noe
høyere sykefravær enn de andre virksomhetene.
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Lærlinger
Ski kommune har i september 2019 42 aktive lærlinger inkludert to lærlinger under ordningen
Menn i helse.
Lærlingene er fordelt slik:
22 i helsefag, 18 i barne- og ungdomsarbeiderfaget, én innen IKT og én mediegrafiker.
Kommunen har også en lærling innen idrettsanleggsfaget som vil ta fagprøven i september. Den
nye ordningen Fagbrev på jobb, som skal gi ansatte uten fagbrev muligheten til å ta dette
i arbeidstiden, har nettopp startet. Kommunen har per i dag tre ansatte på ordningen.
Lærlinger er morgendagens fagarbeider, og Ski kommune jobber nå sammen med Oppegård
kommune for å bygge en god lærlingeordning i ny kommune.
Vurdering:
Det vises til punkt om saksopplysninger.
Økonomiske konsekvenser:
Forslaget til vedtak i saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Forslag til vedtak i saken har ingen direkte konsekvenser for bærekraftig utvikling.
Konklusjon:
Samlet ligger kommunens virksomhet an til å holde budsjettrammene for året.
Det forventes at merinntekter fra skatt- og rammeoverføringer på 15 mill. kroner, som oppveier det
prognostiserte merforbruket på 12 mill. kroner.
Kommunens prognose viser regnskapsmessig balanse, i tråd med netto budsjettrammer for
driften. Rådmannen fremholder imidlertid at balansen er skjør, og at det fortsatt er nødvendig med
streng styring og skarpt fokus i virksomhetene.
Kostnadsutviklingen viser at kommunen ikke har rom for å iverksette nye tiltak uten samtidig å
sikre finansiering eller omprioriteringer i tjenestetilbudet.
Ski, 26.09.2019
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Jane Short Aurlien
rådmann

Vedlegg som følger saken:
a) Finansrapport
Vedlegg som ligger i saksmappen:

Terje Trovik
kommunalsjef
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Vedlegg A
Rapportering per 2. tertial (31.8.2019)
i henhold til Ski kommunes
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning, samt
sikre stabile og lave netto finansierings- og gjeldskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
definerte risikorammer.
Ved ett prosentpoengs endring i rentemarkedet kan kommunen forvente en netto utgiftsendring på
17,3 mill. kroner i løpet av første år. Rådmannen bemerker samtidig at ved et skift i rentene vil også
innbyggerbetalingen for startlån og kommunale tjenester innen vann, avløp og renovasjon endres.
Dette vil bidra til å dempe effekten en rentesvingning vil ha på kommunens driftsbalanse.

Likviditet
All likviditet er i 2019 plassert på kommunens konsernkonto hos hovedbankforbindelsen i DNB, i tråd
med Ski kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens innskudd kan ikke
utgjøre mer enn to prosent av bankens forvaltningskapital. Under dagens leverandør tilsvarer dette
innskudd på over 50 mrd. kroner.
Gjennom kommunens bankavtale er kommunen sikret en stabil og positiv margin, som følger de
viktigste referanserentene i pengemarkedet.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Likviditet hittil i år
Saldo hovedbankforbindelse
Saldo andre bankforbindelser
Avkastning kortsiktig likviditet
Avkastning hovedbankforbindelse
Avkastning annen bankforbindelse
Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd.
Avkastning benchmark, ST1X
Stresstest
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Periode -2

Periode -1

Denne periode

364,8 mill. kr.

387,9 mill. kr.

250,4 mill. kr.

1,31 %
1,06 %
0,66 %

1,57 %
1,32 %
1,07 %

1,68 %
1,43 %
1,15 %

-3,65 mill. kr.
3,65 mill. kr.

-3,88 mill. kr.
3,88 mill. kr.

-2,50 mill. kr.
2,50 mill. kr.

Rådmannen vurderer at dagens plassering av likviditet gir tilfredsstillende avkastning og konstaterer
at kommunens oppnådde rente følger de viktigste referanserentene, med et fast påslag.
Avkastningen på likviditet vil derfor følge markedsutviklingen til enhver tid.

Konklusjon likviditet
Plassering av likviditet har skjedd hos institusjon som oppfyller reglementets krav, og forvaltningen av
driftslikviditet er i henhold til/innenfor risikorammene i reglementet.
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Vedlegg A
Gjeld
Ski kommune hadde per 31.8.2019 en samlet lånegjeld på om lag 3 691,9 mill. kroner, og alle lån er i
norske kroner. For å dempe fremtidige renteutgifter vil rådmannen høsten 2019 betale inn
resterende ubrukte lånemidler på gjeld med flytende lån. Kommunens fondsreserver gir en god
likviditetsmessig situasjon, og det er ikke behov for å benytte seg av kassekreditt.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Sammensetning av lån
Kommunalbanken
Husbanken
Største enkeltlån i porteføljen
Lån med forfall innen 12 måneder
Rentebetingelser
Lån med fastrente
Lån med flytende rente
Andel fast rente
Andel flytende rente
Andre parametre
Lengde på lengste renteløpetid
Vektet rentebindingstid (durasjon)
Vektet restløpetid (durasjon)
Vektet gjennomsnittsrente
Referanserente, Swap 2Y
Stresstest
Renteøkning på ett prosentpoeng
Rentereduksjon på ett prosentpoeng

Krav

Periode -2

Periode -1

Denne periode

Maks 30 %
Maks 30 %

-3 148,0 mill. kr.
-467,9 mill. kr.
19,70 %
0%

-3 148,0 mill. kr.
-464,8 mill. kr.
19,70 %
0%

-3 148,0 mill. kr.
-543,9 mill. kr.
19,30 %
0%

33<>66 %
33<>66 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 903,9 mill. kr.
47,30 %
52,70 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 900,8 mill. kr.
47,40 %
52,60 %

-1 712,0 mill. kr.
-1 979,9 mill. kr.
46,40 %
53,60 %

72 mnd.
2,0 år
8,3 år
2,01 %
1,52 %

68 mnd.
1,9 år
7,9 år
2,07 %
1,77 %

64 mnd.
1,7 år
8,8 år
2,12 %
1,76 %

19,0 mill. kr.
-19,0 mill. kr.

19,0 mill. kr.
-19,0 mill. kr.

19,8 mill. kr.
-19,8 mill. kr.

<120 mnd.
1<>4 år

Normalt gjennomføres låneopptaket mot slutten av året, med forespørsel til to eller flere långivere.
Erfaring tilsier at kun èn långiver gir tilbud på lån som er innenfor rammen av kommunens reglement.
Aktører i markedet anbefaler kommunen å holde en mer aktiv gjeldsforvaltning som utnytter
sertifikatmarkedet (lån med forfall innen 12 måneder).
Låneopptak vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om
fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Behovet for låneopptak er hovedsakelig
knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet.
Det er ikke tatt opp nytt hovedlån i siste rapporteringsperiode.
Norges Bank besluttet i rentemøte 15. august 2019 å heve styringsrenten med ytterligere 0,25
prosentpoeng til 1,25 prosent. Hovedstyrets vurdering av prognosen for styringsrenten indikerer en
litt raskere renteoppgang i år enn tidligere perioder.

Konklusjon gjeld:
Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller reglementets krav per 31.8.2019, og gir en
tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoeksponering for renteendringer og finansieringsbehov.
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 37/19

Revisjonsstrategi 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00127-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019, til orientering.
Vedlegg:
Overordnet revisjonsstrategi 2019 Ski kommune
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi
for 2019 for Ås kommune, datert 17.10.19.
Overordnet revisjonsstrategi
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden 1.5.2019 til
30.4.2020, jf. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for
regnskapsåret 2019.
Fokusområder
Ut fra de erfaringer FDR har fra revisjon av Ski kommune vil revisjonen ha særskilt
fokus på disse områdene:






Oppfølging av kommunens praksis for skillet mellom drift og investering
Innkjøp, bl.a. bruk av rammeavtaler
Sykelønnsrefusjon
Oppfølging av kommunestyrevedtakene og bokføring
Regnskapspresentasjonen, inklusive årsregnskap, 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 1.000 timer til regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2019,
tilsvarende som for revisjonsåret 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, 22.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 38/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll KST sak 70-19 Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten
Kommunale anskaffelser i Ski kommune, Saksprotokoll KST sak 71-19 Rådmannens
tilbakemelding – Revisjonsrapporten Eiendomsforvaltning i Ski kommune,
Saksprotokoll KST sak 72-19 Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten –
Integrering av flyktninger i Ski kommune, Status konkurranse
kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for Nordre Follo, Aktivitetsplan Ski KU
pr 170919
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 09/19
RS 10/19
RS 11/19

Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten Kommunale
anskaffelser i Ski kommune, saksprotokoll KST sak 70/19 (vedlagt)
Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten Eiendomsforvaltning i
Ski kommune, saksprotokoll KST sak 71/19 (vedlagt)
Rådmannens tilbakemelding – Revisjonsrapporten – Integrering av
flyktninger i Ski kommune, saksprotokoll KST sak 72/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 35/19
OS 36/19

Status konkurranse kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for
Nordre Follo (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 17.09.19 (vedlagt)

Ås, 22.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
70/19

18/796-7

DATO
16.10.2019

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING - REVISJONSRAPPORTEN KOMMUNALE
ANSKAFFELSER I SKI KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 16.10.2019:
Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende tilleggsforslag
«Kommunestyret i Ski sitt vedtak pkt. 2 a-c oversendes Nordre Follo kommune til oppfølging.
Votering:
Forslag til vedtak med Linnestads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale anskaffelser, til orientering.
2. Kommunestyret i Ski sitt vedtak pkt. 2 a-c oversendes Nordre Follo kommune til oppfølging.
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
71/19

18/2589-7

DATO
16.10.2019

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING - REVISJONSRAPPORTEN EIENDOMSFORVALTNING I
SKI KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 16.10.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak :
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, til orientering.
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
72/19

18/5194-6

DATO
16.10.2019

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING - REVISJONSRAPPORTEN - INTEGRERING AV
FLYKTNINGER I SKI KOMMUNE
Kommunestyrets behandling 16.10.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten – Integrering av flyktninger, til orientering.
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Saknr
Løpenr
Arkiv
Serie
Dato

: 18/206-11
: 852/19
: 026//
:
: 11.10.2019

Notat
Til
Fra

Kontrollutvalgene Ski og Oppegård Kommune
Prosjektrådmann Gro Herheim

Status konkurranse kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for Nordre
Follo

Bakgrunn
Dette notatet skal svare ut status for arbeidet med anskaffelse av revisjonsordning og
kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo
Kontrollutvalgssekretariat
Fellesnemda Nordre Follo vedtok i sak 16/19, Sekretariatordning for kontrollutvalget i Nordre Follo
kommune:
Kontrollutvalgssekretariatet legges ut på anbud. I anbudsutlysningen skal det bl.a. legges
vekt på bred kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet.
I brev av 14.05.2019 henvender kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommune seg til fellesnemda
Nordre Follo. Konklusjonen i brevet er:
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski anbefaler at fellesnemnda for Nordre Follo igangsetter
arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlag, utlysning av konkurranse samt foreta
vurdering av tilbudene for kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo
kommune.
I samme brev melder kontrollutvalgslederne, med nestledere seg inhabile i prosessen, grunnet
styreverv i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat.
Da leder og nestleder i kontrollutvalgene i Oppegård og Ski er respektive medlemmer og
personlige varamedlem til styret i FIKS, vil det oppstå en potensiell interessekonflikt dersom
disse også skal delta i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag samt foreta vurdering av
tilbudene for kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.
Kontrollutvalgene er derfor ikke involvert i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget og
gjennomføringen av konkurransen.
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Utfra innkjøpsfaglige vurderinger, om kontraktens størrelse og behov for fremdrift i prosessen er det
valgt en konkurranseform med henvendelse til tre kvalifiserte tilbydere. Utvalget av tilbydere er
gjort med utgangspunkt i kriteriene, bred kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet. Forespørsel
ble sendt de tre eksterne leverandører den 03.10.2019 med tilbudsfrist den 29.10.2019.
Oppstart av kontrakten er satt til 1.1.2020. Kontrollutvalget for Nordre Follo vil derfor ha behov for
en midlertidig løsning for sekretariat fram til 1.1.2020. Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) opplyser pr telefon den 11.10.2020, at de har kapasitet til å bistå
fram til permanent løsning er på plass, men at de ikke kan håndtere sak knyttet til valg av permanent
sekretariat. Det ble sendt en formell forespørsel til FIKS om å bistå som midlertidig sekretariat fram
til permanent løsning er på plass mandag 14.10.
Videre prosess:


Administrasjonen gjennomfører konkurransen videre, slik forespurt fra Fellesnemnda i
Nordre Follo kommune og inngår kontrakt med valgt leverandør iht. kunngjort
konkurransegrunnlag.



Administrasjonen inngår avtale med Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
for midlertidig bistand som sekretariat for kontrollutvalget i Nordre Follo fram til permanent
løsning er på plass.

Det har også vært gjort en vurdering rundt felles konkurranse med Indre Østfold kommune. Dette
blir ikke gjennomført fordi Indre Østfold kommune har valgt å beholde dagens ordning fram til
sommeren 2020. Vedtak om videre ordning kan først gjøres når nytt kommunestyre for Indre Østfold
kommune er konstituert. De to kommunene har derfor ulikt behov for fremdrift.
Revisjonsordning Nordre Follo
Fellesnemda Nordre Follo vedtok i sak 57/18, den 20.11.2018:
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med regnskapsåret
2020.
2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet
for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019.
4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene samlet og
innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele revisjonsoppdraget. Det forutsettes
at rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av
anbudskonkurransen.
5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år med
mulighet for 1+1 års opsjon.
Oppsigelse om deltakelse i Follo Distriktsrevisjon ble sendt fra hv Ski og Oppegård kommune
desember 2018, med virkning fra 1.1.2020. Utgående revisor for Ski og Oppegård kommune har
bekreftet at de forestår revidering av årsregnskapet for 2019. Utgående revisor for Oppegård
kommune har bekreftet at de foretar revisjon av 2019-regnskapet for Nordre Follo.
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Fellesmøtet for kontrollutvalgene i Ski og Oppegård vedtok i sak 4/19, den 4.2.2019:
1.

Fellesmøtet gir sekretariatet fullmakt ti l å foreta redaksjonelle og tekniske endringer i
konkurransegrunnlaget.

2.

Fellesmøtet beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: Pris (samlet
revisjonsoppdrag) (40 %) (lineær modell) Kvalitet (samlet revisjonsoppdrag) (60 %)

3.

Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo bistå sekretariatet i kunngjøring av
konkurransen.

På bakgrunn av dette har administrasjonen igangsatt konkurranse om revisjonsoppdrag for Nordre
Follo kommune. Det er valgt en anbudskonkurranse som følger lov om offentlig anskaffelse og
forskrift om offentlig anskaffelse del I og III.
Administrasjonen har satt ned et anbudsteam bestående av kompetanse innen innkjøp, regnskap og
bakgrunn fra revisjon.
Teamet har pt. jobbet fram et konkurransegrunnlag som omfatter regnskaps- og
forvaltningsrevisjon. Konkurransegrunnlaget er oversendt FIKS, som har kommet med innspill og
tilbakemeldinger. Disse vil nå bli gått gjennom sammen med andre nødvendige tilpasninger. Når
overnevnte endringer er utført, vil grunnlaget gjennomgå en intern kvalitetssjekk. Teamet jobber
utfra følgende framdriftsplan:
Hva

Når (estimerte tider)

Kommentarer

Publisering på Doffin

Uke 43

Det tas sikte på å
publisere senest 24.10

Tilbudsfrist

Uke 48

Konkurransen må ligge
tilgjengelig på Doffin/TED i 30
dager

Evaluering av tilbudene

Uke 48 - 49

Tildeling av kontrakt

Uke 49

Karensperiode

Uke 49-50 (51)

Karensperioden varer i 10
dager og vil avhenge av dato
for tildeling

Kontraktsignering

10 dager etter tildeling

Dersom det ikke kommer inn
klager som må behandles

Oppstart av kontrakt

01.01.2020

Dersom det ikke kommer inn
klager som må behandles

Det er gjort en vurdering rundt felles anbudsprosess med Indre Østfold kommune. Fellesnemda for
indre Østfold har vedtatt å videreføre ordning med interkommunalt samarbeid knyttet til revisjon.
Dette har derfor utgått.
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 17.09.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan
(møtene starter kl. 18:00)

Frist

Ansvar

Status

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.1.19
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Møter 1.halvår 2019:
22.1 – Formannskapssalen, Ski rådhus
19.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus
30.4 – Formannskapssalen, Ski rådhus
28.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus
Møter 2.halvår 2019:
17.9 – Formannskapssalen, Ski rådhus
29.10 – Auduns sal, Ski rådhus
10.12 – Auduns sal, Ski rådhus

5.
6.

7.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Fellesmøter med Oppegård KU
4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
20.8.19 – Kantinen, Oppegård rådhus
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS
FIKS
FIKS

Avsluttet
KST 13.2.19

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Deltakere:
Roar Thun
Torill Rønsen Ekeberg
Lars Christian Bilet

Gjennomført
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni

FIKS

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019)
2. Tertialrapport (mai-aug 2019)
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18(perioden 01.05.18- 31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18- 30.04.19)
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2018
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
Integrering av flyktninger
Ressurskrevende brukere
Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
EMPO AS
Organisasjonskultur m.m.

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole

Status
Svein Kamfjord
Anne Marit Holene
Bente Njøs Paulshus
Karl Macken Johnsen
Deltakere:
Roar Thun

Avsluttet

Gjennomført

15.04

Rådmann
FDR
FIKS

KU 30.4.19
KU 30.4.19
KU 30.4.19

KST 12.6.19
KST 12.6.19
KST 12.6.19

Mai
Sep

Rådmann
Rådmann

KU 28.5.19

KST 12.6.19

FDR
FDR
FDR
FDR

KU 4.9.18
KU 27.11.18
KU 28.5.19

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 09.11.16

2018
2018
2018
2018
2019

FDR
FDR
FDR
FDR
FDR

KU 4.9.18 – FR rapport
KU 22.1.19 – FR rapport
KU 27.11.18 - FR rapport
KU 28.5.19 – FR rapport
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger
KU 16.10.18 - Prosjektplan

KST 26.9.18
KST 13.2.19
KST 13.2.19
KST 25.9.19

FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Utsatt

Nov 2018

Aktivitetsplan
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Nr.

14.

Beskrivelse

17.

Status

Avsluttet

FIKS

Investeringer og gjeld

FIKS

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Tema trukket
KU 22.1.19 – Tema
KU 19.3.19 – Mål og problemstillinger
KU 30.4.19 - Prosjektplan

28.4.16
2.6.16 og
2.12.16
7.3.17
12.4.17

Rådmann
Rådmann

KU 20.3.17
KU 13.12.16

KST 15.5.17
KST 18.1.17

Rådmann
Rådmann

KST 14.2.18
KST 29.3.17
KST 30.5.18

15.8.17
15.5.18
28.2.19
13.6.18
31.12.18
31.12.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 22.1.18
KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av
anbefaling g)
KU 19.3.18
KU 5.9.17
KU 11.6.18
KU 19.3.19
KU 27.11.18
KU 17.9.19
KU 17.9.19
KU 17.9.19

September

FDR/FIKS

KU 4.9.18

KST 12.12.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 12.10.16

Våren 2017

Rådmann

2017

Rådmann

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 16.10.18 - Orienteringssak
KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 27.11.18

Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp (2015)
Sikkerhet og beredskap (2015)

Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)

16.

Ansvar

Infrastrukturprosjekters belastning

Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)

15.

Frist

Byutvikling (2017)
Kommunale anskaffelser (2017)
Eiendomsforvaltning (2017)
Integrering av flyktninger (2018)
Budsjett for kontroll og revisjon
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 – 2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:
Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)
Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak
Bekymringsmeldinger om skole i Ski (U.OFF.)

Aktivitetsplan

KST 27.9.17
KST 29.8.18
KST 13.2.19
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

KU 22.1.19
KU 19.3.19
KU 28.5.19

Aktivitetsplan
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