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1     SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på hovedproblemstillingene: 
 

1.1.1 UTVIKLING AV INVESTERINGER OG GJELD 

Fra 2008 til 2018 har Ski kommunes lånegjeld økt med 2,1 mrd kr til 3,6 mrd kr ved utgangen 
av 2018. Sammenlignet med øvrige kommuner i Follo og Asker og Bærum har Ski kommune 
høyest netto lånegjeld pr innbygger. Sammenlignet med Oppegård hadde Ski over 50 % mer i 
netto lånegjeld pr innbygger pr 31.12.2018. 
 
Lånemidlenes andel av finansieringen av kommunens investeringer har, med unntak av 2017, 
ligget på mellom 70 % og 76 %. Kommunestyret vedtar hvert år ramme for låneopptak. 
 
Det er rådmannens ledergruppe som foreslår prioriteringen av kommunens investeringer, 
mens kommunestyret fatter endelig vedtak. Administrasjonen har selv vurdert at den har ka-
pasitet til å gjennomføre og følge opp de investeringsprosjekter som er vedtatt. Regnskapet 
viser likevel at kommunen ikke har vært i stand til å gjennomføre de prosjekter som har vært 
planlagt gjennom budsjettet det enkelte år. I hele den undersøkte perioden har Ski kommune 
budsjettert med langt større årlige investeringer enn det den reelt sett har gjennomført. Det har 
ikke vært samsvar mellom ambisjonsnivå og gjennomføringsgrad. 
 
Ski kommunes budsjett og handlingsplan viser hvilke investeringsprosjekter som kommune-
styret har vedtatt for de neste fire årene. Økonomireglementet beskriver hvordan utarbeidelse 
av planen skal gjennomføres. Ski kommune har en langtidsplan som kommunen følger.  
 

1.1.2 KONTROLL AV INVESTERINGSPROSJEKTER  

Rådmannen har satt tydelig krav om at overskridelser i investeringsprosjekter skal rapporteres 
så fort disse er kjent. Månedsrapporter gir informasjon om status i prosjekter. Informasjonen i 
disse kunne etter revisjonens syn ha vært enda tydeligere både på økonomi og framdrift.  
 
Ski kommune har reglement og rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter. Disse 
plasserer tydelig ansvar og oppgaver i oppfølgingen av prosjektene. 
 
Når det benyttes eksterne prosjektledere, er det viktig at kommunen har rutiner som sikrer at 
de totale kostnadene på prosjektet rapporteres, dvs. at rutinene må ta høyde for eventuelle 
påløpte kostnader fra tiden før ekstern prosjektleder ble engasjert. 
 
Gjennomgangen av åtte prosjekter og rapporteringen som gjøres i årsberetning, viser at de 
aller fleste investeringsprosjekter holder seg innenfor opprinnelig budsjett, med mindre det er 
gjort endringer i prosjektet. I perioden fra 2017 til juni 2019 er det kun fremlagt to byggeregn-
skap. Ski kommune har gjennomført flere prosjekter som etter økonomireglementet utløser 
krav til byggeregnskap. Ski kommune har således ikke fulgt opp sitt økonomireglement på 
dette punktet.  
 
Alle prosjekter skal ha tilstrekkelig finansiering. Ved overskridelser vil dette normalt bli fi-
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nansiert gjennom bruk av lånemidler. Ski kommune har hatt rutine om å ta opp lån på slutten 
av året og da i forhold til det behovet som har oppstått gjennom året. 
 
Etter revisjonens mening bør det gis tydeligere informasjon om forventet ferdigstillelse av 
prosjekter og eventuelt avvik fra dette i den rapporteringen som kommunen gjør.  
 
 

1.1.3 Gjeldsstyring 

Ski kommune har utarbeidet Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i samsvar med de 
krav som stilles i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. 
Kommunen har imidlertid ikke formalisert administrative rutiner. Rapporteringen for 2019 
viser at kommunen holder seg innenfor handlingsrommet som kommunens finansreglement 
gir. 
 
Våre undersøkelser viser at Ski kommune har god oversikt over lånegjelden sin. Strategien er 
å ha færrest mulig lån, og administrasjonen har et bevisst forhold til hvilke lån som nedbetales 
først.  
 
Budsjettvedtak om låneopptak gjøres av kommunestyret. Kommunens finansreglement besk-
river dette.   
 
Etter vårt skjønn har Ski kommune klare retningslinjer for hvordan lån skal tas opp og even-
tuelt refinansieres. Hvilke lån som skal nedbetales og innfris, gis det også føringer for i kom-
munens finansreglement.  
 

1.2 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler kommunen å vurdere følgende tiltak:  
 

a) Realistiske ettårige investeringsbudsjetter bør vektlegges. 
b) En tydeligere rapportering av prognoser for sluttkostnad og fremdrift bør etableres. 
c) Byggeregnskap bør utarbeides og rapporteres i samsvar med økonomireglementet.   
d) Ved bruk av eksterne prosjektledere bør rutiner etableres som sikrer at alle kostnader 

blir tatt med i deres prosjektregnskap. 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Steinar Neby /s/           Even Tveter /s/ 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene både etter gammel og ny kom-
munelov. Etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 
12.12.2003 (kommuneloven) er formålet med forvaltningsrevisjon definert i lovens § 77 nr. 4: 
"Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den øko-
nomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virk-
ninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevi-
sjon)."  
 
Etter kommuneloven av 22.6.2018 § 23-3 er også systematiske vurderinger av regeletterlevel-
se omfattet av begrepet forvaltningsrevisjon.       
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvalt-
ningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for 
forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Fol-
lo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  
 
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 
skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyl-
dighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på 
en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revi-
sjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige av-
vik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-
portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av data-
grunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-
ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  
 

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
«Undersøke utvikling av investeringer og gjeld i Ski kommune, og kommunens kontroll etter 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 6 

lover og regelverk med investeringer og gjeldsutvikling.» 
 
Kontrollutvalgets bestilling i henhold til prosjektplanen inneholder tre hovedproblemstillinger 
og tilhørende underproblemstillinger:  
 

1. «Hvordan har utviklingen av investeringer og gjeld vært i Ski kommune de siste fem 
årene? 
a. I hvilken grad har det vært gjort en samlet vurdering av forholdet mellom ambi-

sjonsnivå og gjennomføringsevne for vedtatte investeringsprosjekter? 
b. Hvordan er kommunens gjeldsutvikling de siste fem årene, sett i forhold til tidlige-

re perioder og i forhold til sammenlignbare kommuner? 
c. Hvor stor andel av investeringsprosjekter er finansiert gjennom låneopptak? 
d. Har det foreligget en langtidsplan for investeringer, og er denne fulgt opp? 

 
2. Hvilke rutiner har kommunen for å føre kontroll med investeringsprosjekter? 

a. Når varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av kostnadsram-
mer og andre endringer i rammene for prosjektene? 

b. På hvilken måte og i hvilket omfang er kommunen involvert i prosjektstyringen 
underveis i investeringsprosjektene? 

c. I hvilket omfang forekommer kostnadsoverskridelser i forhold til kostnadsrammer 
som ble gitt av kommunen til investeringsprosjekter? 

d. I hvilket omfang forekommer overskridelser av andre rammer, herunder tidsram-
mer, som er satt for investeringsprosjekter av kommunen? 

e. Hvordan finansieres kostnadsoverskridelser i investeringsprosjekter? 
 

3. Hvilke rutiner har kommunen for gjeldsstyring, herunder internkontrollrutiner? 
a. Er det utarbeidet regler for kommunens finansforvaltning i henhold til kommune-

lovens bestemmelser? 
b. Hvordan er kommunens gjeldsstyring organisert? Er det laget en plan for kommu-

nens gjeldsstyring, og er denne planen fulgt opp? 
c. Foreligger budsjettvedtak for låneopptak? 
d. Har kommunen rutiner for internkontroll når det gjelder refinansieringer og lån-

opptakelse/gjeldsnedbetaling?» 
 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Ski kommune har pr. 1.1.2019 i alt 30 843 innbyggere. Dette er en økning på ca. 1,9 % fra 
2016. I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kommuner) har Ski kommune noe stør-
re andel barn i barnehage- og grunnskolealder og færre innbyggere i gruppen 80 år og over. 
 
Ski kommunes regnskaper for 2018 viste driftsutgifter på om lag kr. 2,5 mrd. og kr 0,63 mrd. 
i investeringer. Ski kommunes personell utførte til sammen 2 051 årsverk. Rådmannens le-
dergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for 
hvert sitt kommunalområde (også kalt nettverk) med totalt 33 virksomheter: 
 
 
  
 
 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 7 

 
 

 
Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, 
Samfunn og Administrasjon.  
Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 8 

 

2.4 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, samt Ski kom-
munes reglementer og rutiner.  
 
Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og ansatte. Revisor har intervjuet fire ledere 
i kommunen.   
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-
grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 
tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo dis-
triktsrevisjon IKS. 
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
 19.3.2019 Ski kommunes kontrollutvalg bestilte prosjektet 
 30.4.2019 
 20.5.2019 
 11.6.2019 
 13.6.2019 
 18.6.2019 
 19.8.2019 
 17.9.2019 
 1.10.2019 
 2.12.2019 
 2.12.2019 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan 
Oppstartsmøte med kontaktperson, Økonomisjef Terje Trovik 
Møte med konsulent i budsjett 
Møte med kommunalsjef Kjell Sæther 
Møte med Virksomhetsleder Eiendom, Terje Smedstad 
Møte med Virksomhetsleder Kommunalteknikk, Tom Schei 
Rapportens fakta sendt til kontaktperson for verifiseres. 
Rapportens fakta verifisert  
Rapport sendt FIKS 
Rapport sendt rådmann for uttalelse 

10.12.2019 
 

Kontrollutvalget – presentasjon og behandling 

Personers navn oppgis første gang. Deretter benyttes tittel. 
 

2.5 Avgrensning og presisering 

Etter kommuneloven av 22.6.2018 § 14-1, 3. ledd skal kommuner og fylkeskommuner forval-
te finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant 
annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Kapittelet er gjeldende fra 1.1.2020. 
 
Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner ble 
kunngjort 18. november 2019 og trer i kraft 1.1.2020, fra samme tid som kapitel 14 i den nye 
kommuneloven trer i kraft. Ved ikrafttredelse av ny forskrift oppheves Forskrift om kommu-
ners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning av 2009. 
 
Når nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement i Ski (Nordre Follo) kommune skal vedtas, vil 
det skje etter bestemmelsene i den nye forskriften.    
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3 UTVIKLING AV INVESTERINGER OG GJELD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommunes årlige budsjetter skal være realistiske. 
 Ski kommune skal ha kapasitet til å gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. 
 Vedtatt plan for investeringer skal følges opp. 

 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Vurdering av ambisjonsnivå og gjennomføringsevne  

Ski kommune rullerer årlig et fireårig handlingsprogram som inneholder budsjett for først-
kommende år og økonomiplan for de etterfølgende tre år. Dette gjelder både for kommunens 
drift og investeringer.  
 
I følge handlingsprogrammet 2019-2022 side 19 skal det være en tett kobling mellom den 
tolvårige kommuneplanen og den fireårige budsjett- og handlingsplanen, da denne fungerer 
som handlingsplan for kommuneplanen. Her konkretiseres tiltak innenfor kommunens øko-
nomiske rammer. Kommuneplanens befolkningsprognoser med boligprogram er en viktig 
overbygning for kommunens investeringer i handlingsplanperioden. 
 
Sammenslåingen til Nordre Follo kommune medfører at investeringene i 2020 og utover må 
vedtas i den nye kommunen. Av handlingsplanen side 50 framgår det at investeringsnivået i 
Ski kommune er høyt i denne planperioden. I forbindelse med bygging av Nordre Follo kom-
mune er det satt fokus på koordinering av investeringsporteføljene til Ski- og Oppegård kom-
muner fra og med 2018.  
 
Det er rådmannens ledergruppe som prioriterer prosjektene og foreslår fremdrift i budsjett og 
handlingsprogram. Dette vedtas i kommunestyret.  
 
I første tertialrapport for 2019 framgår det: «Budsjettnivået gir uttrykk for et høyt ambisjons-
nivå. 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.» 
 
 
 

Problemstilling nr. 1: «Hvordan har utviklingen av investeringer og gjeld vært i Ski 
kommune de siste fem årene? 

a. I hvilken grad har det vært gjort en samlet vurdering av forholdet mellom ambi-
sjonsnivå og gjennomføringsevne for vedtatte investeringsprosjekter? 

b. Hvordan er kommunens gjeldsutvikling de siste fem årene, sett i forhold til tidli-
gere perioder og i forhold til sammenlignbare kommuner? 

c. Hvor stor andel av investeringsprosjekter er finansiert gjennom låneopptak? 
d. Har det foreligget en langtidsplan for investeringer, og er denne fulgt opp? 
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Tabellen under viser budsjett og regnskapstall for investeringer i anleggsmidler: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Opprinnelig budsjett 477 416 497 751 493 284 684 335 837 031 
Regulert budsjett 341 576 443 099 573 639 831 799 721 950 
Regnskap 354 466 392 307 433 526 549 529 631 761 
Differanse opprinnelig budsjett 
mot regnskap 

-122 950 -105 444 -59 758 -134 806 -205 270 

Differanse regulert budsjett mot 
regnskap 

12 890 -50 792 -140 113 -282 270 -90 189 

Kilde: årsberetning Ski kommune 2014-2018, tall i mill. kr 
 
Det fremgår av tabellen at Ski kommune gjennomgående har budsjettert med betydelig høyere 
investeringer enn den har klart å gjennomføre. Differansen mellom opprinnelig budsjett og 
endelig regnskap har variert fra over 200 mill. kr i 2018 til om lag 60 mill. kr i 2016. I 2017 
ble regulert budsjett økt med nesten 150 mill. kr. i forhold til opprinnelig budsjett. Regnskapet 
viste likevel et lavere beløp enn det opprinnelige budsjettet. Differansen mellom regulert bud-
sjett og regnskapet var dette året over 280 mill. kr. Ski kommune har i enkelte tilfeller vedtatt 
å flytte budsjettmidler fra et år til et annet basert på fremdriften. Dette kan både være å skyve 
budsjettmidler frem i tid, men også å flytte dem til et tidligere år.  
 
Vi vil presisere at det enkelte år må sees hver for seg, da en akkumulert differanse mellom 
budsjett og regnskap vil gi et feil bilde som følge av at noen av de samme budsjettmidlene 
forekommer i flere år. 
 
Ski kommune budsjetterer hvert år med salg av anleggsmidler. Salget er med på å finansiere 
inneværende års investeringer. Tabellen under viser budsjetterte og regnskapsførte tall:    
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Opprinnelig budsjett 140 000 100 000 100 000 125 000 140 000 
Regulert budsjett 140 000 30 495 100 000 125 000 140 000 
Regnskap 24 525  31 724 11 729 190 176 113 489 
Differanse opprinnelig budsjett 
mot regnskap 

-115 475 -69 505 -88 271 65 176 -26 511 

Kilde: Årsregnskap 2014-2018 
 
Av tabellen ser vi at Ski kommune, med unntak av 2017, har budsjettert med betydelig høyere 
inntekter av salg av anleggsmidler enn kommunen reelt sett har gjennomført. Differansen var 
størst i 2014 hvor salget var 115 mill. kr lavere enn budsjett.  
 
 
Virksomhet Eiendom 
Virksomhet Eiendom har opplyst at den har kapasitet nok med tanke på prosjektledere og 
arkitekter til å gjennomføre de prosjektene som er vedtatt. Hovedgrunnen til at prosjekter 
eventuelt blir forsinket er prosessen med prosjekteringen av prosjektene. Det er anført at pro-
sjektene ofte må til politisk behandling flere ganger før endelig vedtak gjøres og anbuds- og 
byggeprosess kan starte opp. Virksomhet Eiendom oppgir at i enkelte tilfeller kan «bestilling-
en» være utydelig eller at det er relevante opplysninger som kommer fram sent i prosessen.  
 
Virksomhet Eiendom har utarbeidet en Prioriteringsplan formålsbygg. Siste versjon er datert 
april 2019. I planen er alle pågående prosjekter listet opp i prioritert rekkefølge. Det er be-
skrevet med fargekoder planlagt framdrift for de enkelte prosjektene. Planen strekker seg fra 
1. kvartal 2018 og fram til 2023. Det er beskrevet planlagt framdrift på områdene: 

 Forprosjekt  
 Tomteerverv 
 Planprosess/regulering 
 Mulighetsstudie 
 Politisk beslutning 
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 Forprosjektfase - underlag for utsendelse 
 Innkjøp 
 Detaljprosjekteringsfase 
 Utførelsesfase 
 Avslutning av prosjektet (intern aktivitet) 

 
Det er tidligere utarbeidet prioriteringsplan 2017-2020 og 2018-2021. Plan for 2017 ble frem-
lagt for kommunestyret 12.10.2016. I vedtaket fremgår det bl.a.: Prioriteringen sees i sam-
menheng med arbeidet av budsjett og handlingsplan for 2017-2020. Endelig prioritering gjø-
res i tilknytning til budsjett og handlingsplan. 
 
I saksframlegget fra rådmannen framgår det: Rådmannen har valgt å legge frem en foreløpig 
samlet prioritering for hva kommunen kan bære økonomisk og også med tanke på ressurska-
pasitet til å iverksette de ulike tiltakene innenfor administrasjonen. Det er i saksfremlegget 
påpekt at den fremdriften som er presentert, må sees i sammenheng med eventuelle endringer 
før endelig vedtak. De første fem tiltakene er under bygging eller nært forestående. De neste 
14 tiltakene er vurdert med et grovt budsjettestimat. Tomter og infrastruktur kan få betydning 
for kostnadene. Prosjektene må utredes i en mulighetsstudie slik at budsjettestimatet blir så 
riktig som mulig.   
 
Rådmannen har presisert at foreløpig forslag til en samlet prioritering av bygg baserer seg 
bl.a. på: 

 Behovsplan for omsorgsbygg 
 Rapport skolebyggbehovsplan 2016 - 2029 Ski kommune 
 Plan for utbygging av barnehager i Ski kommune 

 
Kommunalsjef for virksomhetene Administrasjon og Samfunn har opplyst at det for 5-6 år 
siden ble foretatt en gjennomgang av investeringsprosjektene i Ski kommune som ikke var 
startet opp men som lå i handlingsplanen. Kommunen innså at det ikke var realistisk å gjen-
nomføre alle prosjektene innenfor den tidsplanen som var lagt. Rådmannen gjorde da en prio-
ritering av prosjektene inn i påfølgende handlingsplan. 
 
 
Virksomhet Kommunalteknikk 
Virksomhetsleder for Kommunalteknikk har opplyst at prosjektavdelingen har tilstrekkelig 
bemanning til å håndtere kommunens prosjekter på området. I tillegg leier avdelingen inn 
eksterne konsulenter i de tilfeller det er behov for ekstra kapasitet. Kommunen har rammeav-
taler på området. Prosjektavdelingen har 11 prosjektledere og en byggeleder. Avdelingen har 
også ansatt en jurist. Kapasiteten i avdelingen er økt de siste årene. Ved gjennomføringen av 
de største prosjektene er det benyttet eksterne konsulenter som prosjektledere.  
 
Hovedplan VA ligger til grunn for prosjektprioriteringene. Det vedtatte gebyrnivået er også 
med på å bestemme investeringstakten innen VA. Tiltaksplanen for VA beskriver endelig 
prioritering av de enkelte prosjektene. Tiltaksplanen er fireårig, men rulleres årlig. Denne ved-
tas av kommunestyret. Det er opplyst at prosjektene prioriteres etter: 

 Miljø – utslipp 
 Utbygginger 
 Rehabiliteringer 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 13 

3.2.2 Gjeldsutvikling 

 
Utviklingen i brutto lånegjeld for Ski kommune har vært som følger: 
 

 
Kilde: Årsregnskap 2008-2018 
 
Av grafen ser vi at kommunens lånegjeld har økt fra i underkant av 1,5 mrd. kr i 2008 til 3,6 
mrd. kr i 2018. Totalt har gjelden økt med 2,1 mrd. kr i perioden eller 143 %. Den største øk-
ningen i prosent var fra 2012 til 2013, hvor lånegjelden økte med om lag 20 %. Fra 2016 til 
2017 økte lånegjelden med nesten 15 %. 
 
Netto lånegjeld pr innbygger er en produktivitetsindikator som er definert som langsiktig 
gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, totale utlån og ubrukte lånemidler, dividert på antall 
innbyggere i kommunen per 31.12. Tallene i tabellen og diagrammet under er hentet fra Stati-
stikkbanken i KOSTRA: 
 
Netto lånegjeld pr innbygger 
Kommune 2015 2016 2017 2018 

Ski 74 427 81 557 85 776 97 591 
Oppegård 57 336 55 359 53 400 61 686 

Ås 56 098 61 609 73 808 80 909 
Frogn 62 041 77 481 91 294 91 149 

Nesodden 51 085 50 799 50 681 52 788 
Bærum 50 161 51 611 54 885 49 471 
Asker 66 269 71 291 74 965 75 119 

Kilde: Kostra (statistikk 2015-2018)1 
 
Tabellen viser at Ski kommune pr 31.12.2018 har den høyeste netto lånegjelden pr innbygger 
i utvalget. Sammenlignet med Oppegård kommune har Ski kommune nesten 36 000 mer i 
netto gjeld pr innbygger eller i overkant av 58 % mer. Gjelden til Ski kommune har i perioden 
økt betydelig mer enn gjelden til Oppegård kommune. Ski kommunes gjeld pr innbygger har i 
perioden økt med 31,1 %. Oppegård kommunes gjeld pr innbygger har i samme periode kun 
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økt med 7,6 %. Ås og Frogn kommuner har hatt en større økning med hhv. 44 % og 47 % i 
perioden2. Netto lånegjeld pr innbygger i Akershus var til sammenligning pr 31.12.2018 kr 
71 442 og for kostragruppe 13, kr 72 214. 
 
Ski kommune har i perioden (2015-2018) hatt en befolkningsvekst på 3,7 %. Oppegård kom-
mune har hatt 2,2 %, mens Asker og Bærum kommuner har hatt hhv. 2,3 % og 4,0 %. Høyest 
befolkningsvekst har Ås kommune hatt med 8,5 %. 
 
Diagrammet under viser kommunenes brutto investeringsutgifter det enkelte år. 
 

 
Kile: Kostra 
 
Av diagrammet ser vi at Frogn kommune har hatt de største investeringene pr. innbygger i 
perioden. Ski kommune har i hele perioden vært blant de tre kommunene som har investert 
mest. For 2018 investerte Ski kommune mest av de kommunene de er sammenlignet med. 
Dette tilsvarte i overkant av kr 20 000 pr innbygger. Nesodden er den kommunen i utvalget 
som gjennomgående har investert minst pr innbygger i perioden. 
 

3.2.3 Låneopptak 

I alle investeringsprosjekter som vedtas av kommunestyret skal vedtak om finansiering også 
foreligge. Det skal framgå hvor mye av prosjektet som må finansieres gjennom lån og hvor 
mye som er annen finansiering. Kommunen skiller mellom egenfinansierte investeringer og 
selvfinansierende investeringer (selvkost). Kommunen har også lån som lånes videre ut som 
startlån til innbyggerne.  
 

                                                           
2 Tallene her må leses med varsomhet, det er presentert tall for en fire årsperiode. Historiske tall mange år 
tilbake kan påvirke disse årenes investeringer. 
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Tallene i de to tabellene under er hentet fra Ski kommunes årsregnskap. Formålet med tabel-
lene er å vise både regnskapstall og opprinnelige budsjettall for finansieringsbehov og sam-
mensetningen av finansieringen (tall i 1000): 
 
År 2015 2016 2017 2018 
Budsjetterte låneopptak ved inves-
teringer 

397 061 384 522 429 633 632 935 

Budsjettert mva. kompensasjon  68 690  48 922 167 029 130 096 
Budsjettert annen finansiering 2 000  14 700  4 000  4 000 
Budsjettert salg anleggsmidler 100 000  100 000 125 000 140 000 
Mottatt avdrag startlån 14 480  13 130 13 750  14 380 
Tilskudd   2 000     
Sum budsjettert3 finansiering 582 231  561 274 739 412 921 411 
     
Regnskapsført bruk av lån ved in-
vesteringer 

495 420  401 337 349 967 536 502 

Regnskapsført mva. kompensasjon 37 145  53 452 80 345 61 141 
Regnskapsført annen finansiering 8 934  22 588 20 700 5 551 
Regnskapsført salg anleggsmidler 31 724 11 729 190 176 113 489 
Regnskapsført mottatte startlån 61 985 56 246 44 949 40 862 
Sum regnskapsført ekstern fi-
nansiering 

635 208  545 352 687 340 757 545  

Differanse budsjettert/ regns-
kapsført finansiering 

- 52 977 15 922 52 072 163 866 

Differanse budsjettert/ regns-
kapsført låneopptak 

-98 359 -16 815 79 666 96 433 

Kilde: Årsregnskap 2015-2018 
 
Tabellen viser at det i 2015 og 2016 ble det brukt mere i lånemidler enn det som opprinnelig 
var budsjettert med kr 98,3 mill. og kr 16,8 mill. I 2017 og 2018 var situasjonen motsatt med 
hhv kr 79,7 mill og kr 96,4 mill.  
 
I 2015 var den totale regnskapsførte finansieringen høyere enn det som opprinnelig var bud-
sjettert. For de påfølgende årene var investeringsaktiviteten lavere enn den finansieringen som 
opprinnelig var budsjettert. 
 
Det foretas budsjettjusteringer i løpet av året, bl.a. ved gjennomgang av 2. tertialmelding på 
høsten. Her foreslås endringer i forhold til endret framdrift i prosjektene. Det redegjøres for 
hvert enkelt prosjekt hvor det er behov for endringer. For alle de gjennomgåtte årene har regu-
lert budsjett vært høyere enn det som regnskapet har vist ved regnskapsavslutningen.   
 
Bruk av lånemidler gjelder også i forbindelse med de utlån som kommunen gjør til bl.a. start-
lån til innbyggerne. Lånemidler brukes også i forbindelse med finansiering av investeringer på 
selvkostområdet. Her dekkes kommunens kostnader inn gjennom beregnede kalkulatoriske 
renter som belastes selvkostregnskapet og dermed innbyggerne. 
 
 

                                                           
3 Opprinnelig budsjett 
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År 2015 2016 2017 2018 
Investeringer i anleggsmidler 392 306 433 526 549 529 631 761 
Utlån og forskutteringer 45 510 65 773 111 829 83 538 
Kjøp av aksjer 4 077 4 518 5 053 5 479 
Avdrag på utlån 54 163 52 815 47 505 43 392 
Avsetninger 3 816 902 6 623  
Dekning av tidligere års udekket 153 481    
Sum finansieringsbehov 653 355 557 534 720 540 765 959 
Sum regnskapsført finansiering 
(se foregående tabell) 

635 208 545 352 687 340 757 545 

Bruk av avsetninger -15 191 -4 802 -7 752 -8 413 
Overføring fra driftsregnskapet -2 955 -7 380 -25 448  
Andel bruk av lånemidler i for-
hold til totalt finansieringsbehov. 

75,8 % 72,0 % 48,5 %   70,0 % 

Kilde: Årsregnskap 2015-2018 
 
Av de to tabellene ovenfor ser vi at kommunen finansierer sine investeringer i hovedsak med 
lånemidler. Med unntak av 2017, hvor kommunen solgte anleggsmidler for over 190 mill. kr, 
har andelen lånemidler vært på over 70 %.  
 

3.2.4 Langtidsplan 

Ski kommune rullerer årlig et fireårig handlingsprogram som inneholder budsjett for først-
kommende år og økonomiplan for de etterfølgende tre år. Dette gjelder både for kommunens 
drift og investeringer. Handlingsprogram vedtas av kommunestyret i desember. 
 
Økonomireglement for Ski kommune (vedtatt av kommunestyret 29.3.17) beskriver økonomi-
forvaltningens årshjul. Her framgår: 

 Innen utgangen av juni; rammer for ny budsjett- og handlingsplan skal behandles av 
kommunestyret. 

 Innen 20. oktober; forslag til budsjett- og handlingsplan skal legges fram for kommu-
nestyret (offentliggjøres før politisk behandling). 

 Innen utgangen av november; forslag til budsjett- og handlingsplan skal behandles av 
formannskapet. 

 Innen utgangen av desember; forslag til budsjett- og handlingsplan skal behandles av 
kommunestyret. 

 
Innspill til utarbeidelse av handlingsprogrammet er kommunens utarbeidede behovsplaner, 
bl.a.: 

 Behovsplan for omsorgsbygg 
 Rapport skolebygg behovsplan 
 Barnehagebygg behovsplan  
 Hovedplan vann og avløp 

 
Behovsplan for omsorgsbygg og skolebygg løper fram til 2029, mens planen for barnehager 
løper fram til 2031. Alle planer er forankret i kommuneplan for Ski kommune. Planene besk-
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river nåsituasjonen med den kapasiteten som foreligger. Prognoser for befolkningsvekst i pe-
rioden er utarbeidet. I alle planene er det redegjort for hvilke tiltak kommunen bør iverksette 
for å takle de utfordringer med tanke på kapasitet som kommer som følge av befolkningsend-
ringer. Planen for barnehager beskriver prioriteringer som bør gjøres først i fireårsperioden og 
seinere i perioden med angivelse av når tiltaket bør stå ferdig. 
 
I plan for omsorgsbygg er det beskrevet tiltak for: 

 Bo- og service-/aktivitetssentre. 
 Boliger for mennesker med utviklingshemming. 
 Boliger for mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. 

 
Samlet oversikt over alle vedtatte investeringsprosjekter i presenteres i årsregnskapet. I års-
rapporten omtales kun et utvalg av de største prosjektene, samt de med vesentlige budsjettav-
vik for året. Eiendomsutvalget har i møte i august 2018 og mai 2019 fått framlagt en status 
over alle pågående prosjekter som Virksomhet Eiendom har ansvaret for. Det er rapportert på: 
status, utfordringer, framdrift, økonomi og ferdigstillelse. 
 
Hovedplan vann og avløp 2011- 2021 beskriver tilstanden på vann og avløp i Ski kommune. 
Videre redegjør den for befolkningsutvikling og planlagte utbyggingsområder. Planen inne-
holder en prioriteringsliste for områder for sanering og rehabilitering av vann og avløp. Med 
bakgrunn i hovedplanen utarbeides det tiltaksplan for vann og avløp. Dette er en plan som går 
over fire år og rulleres årlig. Her beskrives de konkrete tiltak som er planlagt gjennomført. 
 
Det rapporteres hvert tertial på tiltaksplan vann og avløp. Rapporten er bygget opp med rap-
port for hver vannforekomst. Det er redegjort for hvert tiltak innenfor området. I årsrapport 
rapporteres det på tiltak ifølge tiltaksplan og andre vann- og avløpstiltak utenfor tiltaksplanen. 
 
Ski kommune tok i bruk Framsikt i 2018. Dette er et nettbasert verktøy for kommunal virk-
somhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging. Av hjemmesiden deres framgår det at: 
«Framsikt ble startet for å gi norske kommuneøkonomer og ledere bedre verktøy for økono-
mistyring. Vårt ønske er å hjelpe til bedre ressursutnyttelse, bedre beslutninger og større in-
volvering i økonomiarbeidet. Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig 
verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. 
Verktøyet er utviklet sammen med norske kommuner for å gi en effektiv støtte til hele årshju-
let for styring. Våre løsninger gir store muligheter for effektivisering av prosesser, bedre in-
volvering, høyere kvalitet i beslutninger og oppnåelse av bedre resultater.» 
 
Framsikt leverer seks forskjellige produkter: 

 Analyse 
 Strategi og utredning 
 Økonomiplan 
 Årsbudsjett 
 Virksomhetsplan 
 Rapportering 
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3.3 Vurderinger 

Vurdering av ambisjonsnivå og gjennomføringsevne 
Det er rådmannens ledergruppe som foreslår prioriteringen av kommunens investeringer. 
Kommunestyret fatter endelig vedtak. Vår undersøkelse har vist at det gjøres vurderinger i 
administrasjonen i forhold til kapasitet for å kunne gjennomføre investeringene. Eiendomsav-
delingen har utarbeidet en prioriteringsplan som viser alle pågående prosjekter og planlagt 
framdrift. Kommunalsjef har også opplyst at kommunen gjør vurderinger om omfanget av 
prosjekter som kommunen kan gjennomføre i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett 
og handlingsprogram.   
 
Både virksomhet Eiendom og Kommunalteknikk har opplyst at de har tilstrekkelig kapasitet 
til å kunne prosjekterere og følge opp de investeringsprosjektene som er vedtatt. Kapasiteten 
internt er økt de siste årene med flere prosjektledere. Eiendom har opplyst at årsaken til for-
sinkelser som oftest er at prosjektene av ulike årsaker må til ny politisk behandling. For å 
unngå forsinkelser er det således svært viktig at prosjektene er tilstrekkelig utredet når de 
kommer til endelig politisk behandling. Det er også viktig at «bestillingen» er tydelig nok, 
noe som Virksomhet Eiendom har opplyst ikke alltid har vært tilfellet.  
 
En sammenligning mellom Ski kommunes budsjett og regnskap på investeringsområdet viser 
at kommunen har planlagt betydelig høyere investeringer enn det den reelt sett har klart å 
gjennomføre. Selv om kommunen selv har gjort vurderinger på at den er i stand til å gjennom-
føre de investeringsprosjekter som er planlagt, viser regnskapet at dette ikke har latt seg gjøre. 
Det er i perioden relativt store forskjeller mellom det som var planlagt (budsjettet) og endelig 
resultat (regnskap). Dette har vært gjennomgående for alle år i perioden. Etter vårt skjønn har 
ambisjonsnivået vært høyere enn gjennomføringsevnen.   
 
Gjeldsutvikling 
Sammenlignet med kommuner i Follo og Asker og Bærum har Ski kommune høyest netto 
lånegjeld pr innbygger. Sammenlignet med Oppegård kommune hadde Ski kommune over 50 
% mer i netto lånegjeld pr innbygger per 31.12.2018. Ski kommunes lånegjeld har på ti år økt 
med over 2 mrd. kr. og er pr 2018 på over 3,6 mrd. kr.  
 
Låneopptak 
Våre undersøkelser viser at andel av lånemidler har ligget på mellom 70 % og 76 % av kom-
munens investeringer. Unntaket var 2017, da andelen utgjorde 48,5 % som følge av store 
salgsinntekter. Kommunestyret vedtar hvert år ramme for låneopptak. 
 
Langtidsplan 
Ski kommunes budsjett og handlingsplan viser hvilke investeringsprosjekter som kommune-
styret har vedtatt for de neste fire årene. Økonomireglementet beskriver hvordan utarbeidelse 
av planen skal gjennomføres. Rådmannens forslag til handlingsplan baserer seg også på rele-
vante behovsplaner som løper flere år fram i tid. Langtidsplanen er forankret i kommunepla-
nen for Ski kommune. 
Kravet i kommuneloven § 44 nr. 3 er at budsjett og handlingsplan skal gi realistisk oversikt 
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Ski 
kommune har budsjettert med større årlige investeringer enn det den reelt sett har gjennom-
ført. Det er viktig at budsjettene er tett opp mot det som er mulig å gjennomføre. Ski kommu-
ne bør ha et enda større fokus på realismen i den budsjetterte framdriften av investeringspro-
sjekter. 
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4 KONTROLL AV INVESTERINGSPROSJEKTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Organisering og rolledeling i investeringsprosjekter skal være tydelig. 
 Reglement for gjennomføring av investeringsprosjekter bør være utarbeidet. 
 Kommunen skal ha rutiner for å følge opp sine investeringsprosjekter. 
 Tilfredsstillende rapportering skal gjennomføres. 

 

4.2 Datagrunnlag 
 

4.2.1 Varsling av overskridelse 

Rådmannen utarbeider hvert år et forventningsbrev til virksomhetene i Ski kommune. Av brev 
for 2019 framkommer det: Forventningsbrevet er et av Ski kommunes sentrale styringsverktøy 
overfor virksomhetene. I henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2019-2022 av 12. de-
sember 2018, stiller rådmannen rammene til disposisjon for den enkelte virksomhet gjennom 
forventningsbrevet. 
 
Under pkt. 6 økonomirapportering framgår det: Dersom det er sannsynlig at virksomhetens 
økonomiske fullmakt/budsjettramme vil overgås/det påløper merforbruk skal det umiddelbart 
varsles til nærmeste leder, jf. også punktet styringsdialog. Økonomisjef har presisert at dette 
også gjelder for investeringsprosjekter. 
 
Virksomhet Eiendom utarbeider hver måned en månedsrapport for alle pågående investe-
ringsprosjekter som de har ansvaret for. Rapportene gås igjennom samlet internt hver måned 
med leder for prosjektavdelingen. Rådmannsgruppa får også månedsrapporter sammen med 
økonomisjef, innkjøpsavdelingen og Virksomhet Kommunalteknikk. Månedsrapporter for 
april 2019 ble lagt fram for Eiendomsutvalget. 
 
For april 2019 er det redegjort for totalt 18 pågående prosjekter. Det er redegjort på område-
ne:  

 Status 
 Utfordringer  

Problemstilling nr. 2: Hvilke rutiner har kommunen for å føre kontroll med investeringsprosjekter? 
a. Når varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av kostnadsrammer og 

andre endringer i rammene for prosjektene? 
b. På hvilken måte og i hvilket omfang er kommunen involvert i prosjektstyringen under-

veis i investeringsprosjektene? 
c. I hvilket omfang forekommer kostnadsoverskridelser i forhold til kostnadsrammer som 

ble gitt av kommunen til investeringsprosjekter? 
d. I hvilket omfang forekommer overskridelser av andre rammer, herunder tidsrammer, 

som er satt for investeringsprosjekter av kommunen? 
e. Hvordan finansieres kostnadsoverskridelser i investeringsprosjekter? 
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 Framdrift  
 Økonomi 
 Ferdigstillelse 

 
Det er gitt en verbal beskrivelse for hvert område. For økonomi fremgår det hva den totale 
økonomiske ramme er, men ikke hvor mye som er brukt av den rammen som foreligger eller 
eventuell prognose. 
 
I årsmelding rapporteres det kun på et utvalg av de største investeringsprosjektene, samt de 
med vesentlige budsjettavvik for året. I årsregnskapet fremgår samtlige prosjekter, men alle er 
ikke kommentert.  
 

4.2.2 Prosjektstyring 

Virksomhet Eiendom 
Ansvaret for å følge opp byggeprosjekter er lagt til Virksomhet Eiendom. Den er organisert 
med en prosjektavdeling med 10 ansatte og består av en avdelingsleder, seks prosjektledere, 
en byggeledere og to arkitekter. Det er opplyst at kapasiteten i avdelingen er økt og er til-
strekkelig til å følge opp Ski kommunes investeringsprosjekter. Det er opplyst at det i svært 
liten grad er benyttet eksterne prosjektledere. 
 
Ski kommune har utarbeidet Prosjekthåndbok for byggeprosjekter (2017). Prosjekthåndboken 
er vedtatt politisk og gir retningslinjer for hvordan Ski kommune skal gjennomføre byggepro-
sjekter. 
 
I følge prosjekthåndbok skal prosjektleder sørge for at prosjektet blir gjennomført i tråd med 
prosjektgrunnlaget, og at beslutninger som er nødvendige for at prosjektenes økonomi, frem-
drift og kvalitet overholdes, blir tatt. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for prosjektledere i 
Virksomhet Eiendom. Hovedoppgavene i denne stillingen er: 

 Som prosjektleder sørge for at byggeprosjekter blir gjennomført iht. Ski kommunes 
økonomiplaner og investeringer. 

 Saksbehandling innenfor Virksomhet Eiendoms ansvarsområde. 
 Som medarbeider støtte og bistå medarbeidere på tvers av organisasjonen. 

 
I følge kommunens reglement er det prosjektleders ansvar å etablere de ulike bruker- og fag-
grupper slik at brukermedvirkning blir ivaretatt. Prosjektleder har ansvaret for at det blir en 
styrt brukermedvirkning. Det innebærer at brukerne involveres i tidligfasen under utredning 
og i forprosjekt. 
 
Av prosjekthåndbok framgår alle roller i prosjektgjennomføringen. Rådmannens ledergruppe 
er styringsgruppe i alle investeringsprosjektene i Ski kommune. Dette er på overordnet nivå. I 
de tilfeller hvor prosjektene er samspillsentreprise blir det i tillegg oppnevnt en styringsgrup-
pe på prosjektnivå. Kommunalsjef har opplyst at han styrer på bakgrunn av framdrift og øko-
nomi i prosjektene.  
 
Byggeleders rolle er ifølge prosjekthåndboken å være byggherrens representant på byggeplas-
sen og føre tilsyn og kontroll med entreprenøren i byggefasen.  
 
Virksomhet Eiendom har opplyst at de opplever det som en stor fordel å ha egne ansatte som 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 21 

prosjektledere og byggeledere. De kan brukes mer fleksibelt og kan følge opp prosjektene på 
en annen måte enn det eksterne konsulenter kan. De har tett oppfølging av entreprenørene i 
produksjonsfasen. Det er også brukt interne prosjektledere/byggeledere på mindre bygg og 
vedlikeholdsoppgaver. Dette gjør at kommunen følger godt med på det arbeidet som gjøres 
også her.  
 
Intern prosjektleder vil alltid være tiltakshavers representant. Denne vil også alltid delta i 
byggherremøter og prosjektmøter med brukerne. 
 
Ski kommune benytter seg av «prosjekthotellet» eRoom i hele prosjektfasen. Dette er en nett-
basert samhandlingsplattform/ dokumenthåndteringssystem som skal brukes av alle deltagere 
i de respektive prosjektene. 
 
Virksomhet Kommunalteknikk 
Virksomhet Kommunalteknikk er organisert i to driftsavdelinger og en prosjektavdeling. I 
prosjektavdelingen er det 17 ansatte. Avdelingen er delt i VA-vei, Miljø og Gemini. I hoved-
sak benytter kommunen seg av interne prosjekt- og byggeledere. I de største prosjektene, eller 
dersom kommunen ikke har kapasitet, leies det inn prosjektleder. På kommunens største pro-
sjekt, Ski-Haugbro, er det leid inn ekstern prosjektledelse. Denne sitter til daglig på riggen til 
entreprenøren. Virksomhetsleder oppgir å være meget tilfreds med arbeidet til innleid konsu-
lent på dette prosjektet. Konsulenten har sterkt fokus på å se framover i prosjektet. Rådman-
nens ledergruppe er styringsgruppe i prosjektet, mens virksomhetsleder sitter i prosjektstyret 
og er prosjekteier. Prosjektstyret følger opp alle endringer i prosjektet, samt at det har tett 
økonomioppfølging av prosjektet. Virksomhetsleder har også opplyst at det ble gjennomført 
en omfattende risikovurdering av usikkerhetene i prosjektet.  
 
Alle prosjekter har en prosjektleder og en byggeleder. Byggeleders ansvar er å være «tett» på 
det som skjer på byggeplassen. Byggeleder har videre ansvaret for å vurdere de endringsmel-
dinger som kommer fra entreprenøren. Prosjektavdelingen har 11 prosjektledere og to bygge-
ledere, i tillegg har avdelingen en jurist. I følge virksomhetsleder ønsker kommunen å gjen-
nomføre de fleste prosjekter med egne prosjektledere. Det leies inn konsulenter der man vur-
derer ikke å ha den rette kompetansen eller man ikke har kapasitet. Det kjøpes konsulenttje-
nester for selve prosjekteringen for mange prosjekter. Interne prosjektledere vil imidlertid 
være med i prosessen for å sørge for at kommunens krav blir ivaretatt. 
 
I Virksomhet Kommunalteknikk er PRINCE 2 tatt i bruk. Dette er en metode og modell i pro-
sjektledelse. Prosjektledere har gjennomført kurs som gir en sertifisering innen prosjektledel-
se. Av hjemmesiden til leverandør framgår det: Metoden består av en rekke prosesser, temaer 
og prinsipper. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfa-
ringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele 
verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndig-
het og kommunikasjon. Virksomhet Kommunalteknikk innførte dette systemet fra høsten 
2017. Etter virksomhetsleders oppfatning har dette medført at prosjektene i dag styres bedre 
og tettere og mere ensartet enn de gjorde tidligere. 
 
Virksomhetsleder har opplyst at månedsrapportene som sammenstilles av Momentum4 gir full 
oversikt over alle pågående prosjekter med tanke på økonomi. Det er også utarbeidet et regne-
ark som viser pågående prosjekter og framdriften av disse. Virksomheten bruker løsningen 

                                                           
4 Nå: Evidan AS, selvkostverktøy 
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Share-point slik at alle dokumenter kan deles og alle involverte har tilgang til siste versjon av 
dokumenter. 
 
For det største prosjektet, Ski – Haugbro, utarbeides det månedsrapporter. Det rapporteres på: 

 SHA 
 Kvalitet 
 Miljø 
 Økonomi/ kostnad 
 Framdrift 

 
Både på økonomi og framdrift er det redegjort detaljert bl.a. på forventet totalkostnad og for-
sinkelse i prosjektet. Både prosjektstyret og styringsgruppen får månedsrapporter. 
 
I månedsrapport for juni/juli, for prosjektet Ski – Haugbro, framgår det at prosjektet har hatt 
en kostnad på 18,7 mill. kr. som tidligere ikke er rapportert. Dette er kostnad som var påløpt i 
prosjektet før oppstart og før ekstern prosjektleder ble engasjert. Prosjektleder har ikke hatt 
kunnskap om kostnaden før han fikk tilgang til kommunens regnskapssystem og det ble opp-
daget et betydelig avvik mellom prosjektleders skyggeregnskap og kommunens regnskap. I 
månedsrapport er det henvist til at differansen nå er lagt inn i prognosen og «spiser» da av 
posten for uforutsett som nå er på 8,4 mill. kr. 
 
For prosjekter som er en del av tiltaksplan VA rapporteres det hvert tertial til kommunestyret. 
Det rapporters på totalt forbruk på alle pågående prosjekter som er en del av tiltaksplanen. Det 
rapporteres ikke på forbruket opp mot hva som er avsatt til det enkelte prosjektet. Planlagt 
aktivitet for hele året pr. prosjekt framgår av rapporteringen. 
 
Prosjektavdelingen gjennomfører månedlige møter hvor alle pågående prosjekter gjennomgås. 
Det utarbeides referat fra møtene. Prosjektleder redegjør for status på det enkelte prosjekt. 
Revisor har gjennomgått møtereferatene for juni og juli 2019. Det framgår ikke detaljerte 
opplysninger om økonomi eller framdrift om det enkelte prosjekt. For ett prosjekt er det imid-
lertid oppgitt hva totalkostnaden er beregnet til å bli, samt hva opprinnelig ramme var.   
  

4.2.3 Overskridelser 

Av reglementet for byggeprosjekter framgår det at det etter ferdigstillelse skal utarbeides en 
kortfattet rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført, med hovedtall fra pro-
sjektregnskapet. Rapporten skal legges frem som orienterende politisk sak tidligst etter at 
sluttfaktura er mottatt og behandlet og senest ett år etter at prosjektet er avsluttet. Av økono-
mireglementet framgår det at dette gjelder for prosjekter over 30 mill. kr. Byggeprosjekter 
over 100 mill. kr skal attesteres av revisor. 
 
Av økonomireglementet kap. 8 framgår det at for hvert tertial skal det utarbeides en tilstands-
rapport som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. 
Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av tiltak som blir iverksatt for at 
måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året skal beskrives i rapporten. 
 
For investeringsprosjekter skal fremdrift og økonomiske forhold kommenteres. Prosjekter 
som er avsluttet skal fremlegges for kommunestyret i årsberetningen. Rådmannen utarbeider 
to tertialmeldinger gjennom året, som fremmes for formannskap og kommunestyre. Rapporte-
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ring for tredje tertial inngår i kommunens årsberetning. 
 
I Årsberetning 2018 kap. 2.4 økonomisk rapportering er det redegjort for 33 investeringspro-
sjekter. Av disse er det rapportert om merforbruk på sju prosjekter og mindreforbruk på de 
resterende 26 prosjektene. Overskridelsen skyldes: 

 Økte utomhusarbeider på skole. 
 Økte utgifter til asfaltering på fortau. 
 Akuttiltak VA-prosjekt utenfor tiltaksplanen. 
 Sluktømming etter pålegg fra fylkesmannen. 
 Trafikksikring. 
 Rehabilitering Follo omsorgsboliger. 

 
Når det gjelder prosjektene med mindreforbruk så forklares dette i all hovedsak at framdriften 
eller behovet ikke har vært slik det var tenkt da budsjettet ble vedtatt. Fire av prosjektene er 
løpende investeringsprosjekter som eksempelvis IT-investeringer. For ingen av prosjektene er 
det opplyst hva prognosen for prosjektet er og om det vil kunne forventes overskridelser. Det 
er heller ikke opplyst noe om eventuell forsinkelse i det enkelte prosjektet. 
 
En gjennomgang av politisk møtekalender viser at det er framlagt to byggeregnskap i perio-
den 2017-2019. Begge er utarbeidet i februar 2017 av Virksomhet Eiendom: 
 
Follo omsorgsboliger: Opprinnelig budsjett var på 31,2 mill. kr. En tilleggsbevilgning på 8,8 
mill. kr ble gitt i 2015, slik at totalt budsjett var på 40 mill. kr. Byggeregnskapet viser et for-
bruk på 39,9 mill. kr. Noe av tilleggsbevilgningen gjaldt et utvidet arbeid på etterisolasjon og 
renovering som ikke var med i det opprinnelige prosjektet. 
 
Kråkstad barnehage: Opprinnelig budsjett var på 40 mill. kr. Det er gitt en tilleggsbevilg-
ning på 0,4 mill. kr. Regnskapet viser et forbruk på 38,9 mill. kr, dvs. et mindreforbruk på om 
lag 1,5 mill. kr. 
 
Vi har gjennomgått investeringsregnskapene for 2015 til 2018 og avdekket at det er flere pro-
sjekter som har hatt kostnader på over 30 mill. kr uten at det er utarbeidet og framlagt pro-
sjektregnskap. Dette gjelder: 
 
75054 Rådhuskvartalet            148,3 mill.kr. 
75064 Solbakken borettslag    30,2 mill. kr  
75081 Dagbo takomtekking    41,5 mill. kr 
75090 FBU nybygg     32,6 mill. kr 
 
Virksomhet Eiendom har på forespørsel utarbeidet oversikt over de tre siste prosjektene som 
er ferdige: 
 
Hebekk skole: Opprinnelig budsjett; 60 mill. kr, revidert budsjett (BHP 2016-2019) 160 mill. 
kr, revidert budsjett (BHP 2018-2021) 167,85 mill. kr. Prosjektkostnad 158 mill. kr. Byggetid 
er oppgitt til 21 mnd.  
 
Follo barne- og ungdomsskole: Opprinnelig budsjett; 87 mill. kr. Prosjektkostnad 84 mill. 
kr. Byggetid er oppgitt til 11 mnd. 
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Eikeliveien barnehage: Opprinnelig budsjett; 45 mill. kr. Prosjektkostnad 47 mill. kr. Byg-
getid er oppgitt til 10 mnd. 
 
Prosjektfasen fram til kontrakt med entreprenør kan være vanskelig å planlegge. Dersom pro-
sjektet må legges fram for kommunestyret flere ganger, forskyves tidsplanen fort. I enkelte 
tilfeller kan det skje at de tilbud som kommer inn i anbudsprosessen er høyere enn det kom-
munen har budsjettmidler for. Dette medfører at prosessen forsinkes. 
 
Virksomhet Kommunalteknikk har på forespørsel utarbeidet oversikt over tre prosjekter som 
er ferdige. Dette er prosjekter som ligger inne i tiltaksplanen for VA. Det er ikke vedtatt egne 
budsjettmidler for disse prosjektene, men de ligger inne i den totale årlige rammen. I tiltaks-
planen er prosjektrammen for det enkelte prosjekt angitt for de respektive årene: 
 
Rehab Parkveien VA- prosjekt: Prosjektramme utgjorde 4,5 mill. kr i 2018 og 6 mill. kr. i 
2019. Det er opplyst at prosjektet i all hovedsak er ferdigstilt. Prosjektleder har oppgitt at det 
forventes at prosjektet går 1,5 mill. kr over rammen. Dette skyldes i hovedsak dårlige grunn-
forhold og dårlig dokumentasjon knyttet til stikkledninger.   
 
Kråkstad–Ski VA-prosjekt: Prosjektet var ferdig i 2017, ramme ifølge tiltaksplan var 20 
mil. kr. Total kostnad utgjorde omlag 22,4 mill. kr. Det er opplyst at overskridelsen skyldes 
omprosjektering, og tilkobling private grunneiere. Rigg og drift ble dyrere som følge av behov 
for endringer. 
 
Industriveien VA-prosjekt: Prosjektramme ifølge tiltaksplanen var 11 mill. kr. Total kost-
nad utgjorde om lag 13 mill. kr. Det er opplyst at overskridelsene skyldes kostnader knyttet til 
grunnbrudd.  
 
Virksomhetsleder Kommunalteknikk har opplyst at kommunen de siste par årene har justert 
budsjettrammene for prosjektene i tiltaksplanen bedre. Tallene fra hovedplanen er omlag ti år 
gamle og er ikke godt nok kvalitetssikret hverken med grunnundersøkelser eller usikkerhets-
analyser. Dagens kostnadsoverslag med gode forundersøkelser og usikkerhetsanalyser vil gi 
større sikkerhet for gjennomføring innen prosjektets ramme. 
 

4.2.4 Finansiering av overskridelser 

Alle investeringsprosjekter skal ha kommunestyrevedtak om finansiering før de igangsettes. I 
vedtaket skal det beskrives hvor mye som skal finansieres gjennom lån og hvor mye av pro-
sjektet som finansieres på andre måter. Ved tilleggsbevilgninger fra kommunestyret skal ved-
taket også inneholde en beskrivelse av hvordan tilleggsbevilgningen skal finansieres. Ski 
kommune har hatt rutine med å ta opp lån en gang i året og på grunnlag av en beregning over 
hvor stort finansieringsbehovet er. Investeringsprosjekter har ofte en litt tregere framdrift enn 
det som er lagt inn i budsjettet. Dette betyr at kommunens lånebehov ofte er lavere enn det 
som er lagt inn i budsjettet. Eventuelle besparelser i andre prosjekter vil også være med på å 
redusere behovet for nye låneopptak på prosjekter som går utover opprinnelig budsjett. 
 
I de største prosjektene blir tilleggsbevilgninger fremmet som egne saker. Budsjettjusteringen 
behandles ellers samlet i 1. og 2. tertial. Det beskrives da hvilke prosjekter som trenger ytter-
ligere midler, og hvor det foretas omdisponeringer av midler. Dette kan også være forsering 
av fremdrift slik at budsjettmidler overføres fra senere år eller at de skyves ut i tid. I konklu-
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sjonen framgår ny ramme for investeringsbudsjett. Det er henvist til at bruk av lån som finan-
sieringskilde og ramme for låneopptak justeres tilsvarende som ny ramme for investerings-
budsjettet. 
 
Av budsjett og handlingsplan 2019-2022 side 52 framgår det: Kommunens investeringer fi-
nansieres hovedsakelig ved låneopptak, som ordinært gjennomføres mot slutten av året når 
behovet er kjent. Andre inntekter som bidrar til å redusere kommunens låneopptak kan være:  

 Salg av anleggsmidler: Det forutsettes salg av anleggsmidler/eiendommer/tomter for 
til sammen 480 mill. kroner i planperioden. Med dagens rentenivå vil eiendomssalg til 
en verdi av 100 mill. kroner redusere rente- og avdragsutgifter i drift med om lag 5 
mill. kroner de påfølgende årene. 

 Tilskudd til investeringer: Ved kjøp av boliger for utleie og flyktningeboliger mottar 
kommunen tilskudd fra Husbanken på 20-40 prosent av kjøpesummen. Særskilt tilret-
telagte boliger og flyktningeboliger kan gi opp mot 40 prosent tilskudd. Med et årlig 
budsjett på 20 mill. kroner til boligkjøp vil kommunen få en årlig inntekt på minimum 
4 mill. kroner. 

 Merverdiavgiftskompensasjon på investeringer: Inntekter knyttet til ordningen med re-
fusjon av merverdiavgift på investeringer gir kommunen en betydelig inntekt. Beløpet 
vil variere fra år til år i takt med de kompensasjonsberettigede utgiftene som påløper i 
investeringsregnskapet. 

 

Intern finansiering 

Andre inntekter/overføringer som bidrar til å redusere kommunens låneopptak kan være: 

 Overføring fra driftsbudsjettet 
 Bruk av fond 

 
 

4.3 Vurderinger 

 
Varsling av overskridelse 
Rådmannen har forventninger om at overskridelser på investeringer rapporteres så fort disse 
er kjent. Eiendomsavdelingen utarbeider månedsrapporter for alle pågående investeringspro-
sjekter som de har ansvaret for. Rådmannsgruppa får alle månedsrapporter slik at de vil være 
informert om økonomisk status og framdrift på disse investeringsprosjektene. Eiendomsutval-
get fikk framlagt mnd. rapporter for april 2019.  
 
Etter vårt skjønn burde månedsrapportene vært enda tydeligere på om det er avvik på økono-
mi og framdrift. Prognoser med forventet sluttkostnad og ferdigstillelse burde vært presentert 
slik at kommunen så tidlig som mulig kan se om det vil komme kostnadsoverskridelser eller 
utsettelser på framdrift. Milepæler i prosjektet kunne også med fordel blitt presentert i må-
nedsrapporter. 
 
Prosjektstyring 
Kommunens prosjekthåndbok for byggeprosjekter plasserer tydelig ansvar og oppgaver når 
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det gjelder styringen av kommunens investeringsprosjekter. Prosjektleders ansvar og oppga-
ver framgår også av håndboken. Etter revisors skjønn er rollefordelingen i forbindelse med 
oppstart og gjennomføring av større investeringsprosjekter i hovedsak tydelig og klar. Revisor 
ser det som positivt at det er opprettet en egen prosjektavdeling med prosjektledere som følger 
prosjektet gjennom hele prosessen. Dette bidrar til at mer kompetanse blir igjen i kommunen 
sammenlignet med utstrakt bruk av eksterne konsulenter. Virksomhet kommunalteknikk be-
nytter seg av anerkjent metode/metodikk for styring av investeringsprosjekter. Metoden gir en 
tydelig struktur og ansvarsdeling i prosjektene.  
 
I prosjektet overføringsledning Ski – Haugbro ble det oppdaget at ekstern prosjektleder ikke 
var kjent med kostnader tidlig i prosjektet før dennes oppstart. Det er viktig at eksternt pro-
sjektleder har oversikt over alle pådratte kostnader i prosjektet slik at det ikke rapporteres feil 
status på prosjektet. Det er viktig å ha rutiner som sikrer at dette ikke skjer i framtiden for 
andre prosjekter. 
 
Overskridelser 
Det rapporteres på økonomisk status på investeringsprosjekter både i tertialrapport og i årbe-
retning. Årsberetningen for 2018 viser økonomisk status for 33 investeringsprosjekter. Av 
disse er det rapportert om merforbruk på syv prosjekter. To prosjekter var akutte tiltak innen 
VA. Gjennomgangen av fem ferdige prosjekter viser at det var kostnadsoverskridelser i to av 
disse mens det var mindreforbruk i de tre andre. For ett av prosjektene var deler av kostnads-
overskridelsen tilleggsarbeider som ikke var med i det opprinnelige prosjektet. For dette pro-
sjektet er det vanskelig å fastslå hvor mye som er kostnadsoverskridelser. Tilleggsbevilgning 
ble gitt her. Overskridelsen i det andre prosjektet var på om lag 2 mill. kr eller ca. 4,5 %.  
 
Gjennomgangen av tre prosjekter innen VA viser at alle prosjektene hadde overskridelser i 
forhold til tiltaksplanen.  
 
Gjennomgangen av åtte prosjektene og den rapporteringen som gjøres i årsberening viser at 
de aller fleste investeringsprosjekter holder seg innenfor opprinnelig budsjett med mindre det 
er gjort endringer i prosjektet.  
 
I årsberetning og tertialrapporter gis det liten informasjon om opprinnelig planlagt ferdigstil-
lelse. Det burde her blitt gitt tydeligere informasjon i forhold til forventet ferdigstillelse og 
eventuelt avvik fra dette. For flere prosjekter er det mindreforbruk som følge av mindre fram-
drift i prosjektet enn det som var budsjettert.  
 
Det er fremlagt to byggeregnskap i perioden 2017 til 2019.  Ski kommune har gjennomført 
flere prosjekter som det etter økonomireglementet skulle vært utarbeidet byggeregnskap for. 
Ett av prosjektene var av en slik størrelse at du skulle vært gjennomgått av revisor. Ski kom-
mune har ikke fulgt sitt økonomireglement på dette området. 
 
Finansiering av overskridelser 
Alle prosjekter skal ha tilstrekkelig finansiering. Ved overskridelser vil dette normalt finansie-
res gjennom bruk av lånemidler. Ski kommune har hatt rutine om å ta opp lån på slutten av 
året og da i forhold til det behovet som har oppstått gjennom året. Kommunen tar ikke opp 
mere i lån enn de trenger for å finansiere årets investeringer. Rutiner for dette er utarbeidet.     
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5 Gjeldsstyring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommune skal ha utarbeidet finans- og gjeldsforvaltningsreglement i samsvar med 
regelverket. Finans- og gjeldsforvaltningsreglementet skal etterleves. 

 Ski kommune skal ha systemer som gir oversikt over kommunens gjeldsportefølje. 
 
 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Finansforvaltning 

Reglement for finans- gjeldsforvaltning for Ski kommune ble vedtatt av kommunestyret 
29.3.2017. Formålet med reglementet er å: 

 Sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning drives i samsvar med gjeldende lover 
og regler, og i henhold til kommunestyrets vedtak 

 Utgjøre en samlet oversikt over rammer, retningslinjer og begrensninger som gjelder 
for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 

 Definere hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og for-
valtning av likvide midler, samt midler beregnet for driftsformål og opptak av 
lån/gjeldsforvaltning. 

 
Reglementet beskriver håndteringen av: 

 Ledig likviditet 
 Gjeldsportefølje og finansieringsavtaler 
 Langsiktig finansielle aktiva 
 Avvik og risikovurdering. 

 
Reglementet beskriver bl.a kriterier for maksimal størrelse på enkeltlån, og krav til spredning 
av låneopptak. Rådmannens rapportering både på lån og likvider framgår også. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS avga 8.3.2017 en uavhengig attestasjonsrapport om Ski kommunes 
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Revisoruttalelsen konkluderte med at det framlag-
te reglementet oppfyller kommuneloven og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finans- og gjeldsforvaltning. Det ble imidlertid gitt en presisering om at det ikke var utarbei-
det skriftlige administrative rutiner i henhold til forskriften. Kommunen jobbet etter utarbei-

Problemstilling nr. 3: Hvilke rutiner har kommunen for gjeldsstyring, herunder internkontroll-
rutiner? 

a. Er det utarbeidet regler for kommunens finansforvaltning i henhold til kommunelo-
vens bestemmelser? 

b. Hvordan er kommunens gjeldsstyring organisert? Er det laget en plan for kommu-
nens gjeldsstyring, og er denne planen fulgt opp? 

c. Foreligger budsjettvedtak for låneopptak? 
d. Har kommunen rutiner for internkontroll når det gjelder refinansieringer og låne-

opptak/gjeldsnedbetaling?» 
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dede interne rutiner, men disse var ikke formaliserte. 
 

5.2.2 Gjeldsstyring 

Det er opplyst at Ski kommune pr 1.1.2019 har ca. kr 400 mill. i likviditet/ ubrukte lånemid-
ler. Dette brukes gjennom året for å håndtere investeringer. Det normale er å ta opp lån en 
gang i året, fortrinnsvis i desember. Skulle det være behov for mere lånemidler gjennom året, 
tar kommunen opp dette. Ski kommune har som strategi ikke å ta opp mere lån enn kommu-
nen har behov for. Kommunen har normalt kommunestyrevedtak om opptak av mere lånemid-
ler enn det kommunen faktisk tar opp. Låneopptaket skal da finansiere den investeringsaktivi-
teten som har vært inneværende år.   

Ved opptak av lån innhentes det tilbud fra to eller tre långivere. Ski kommunes finansregle-
ment sier at det skal innhentes tilbud fra minst to. 

Ski kommune benytter seg av flere regneark for å holde oversikt og administrere kommunens 
låneportefølje. Strategien er å nedbetale de lånene med dårligst betingelser først. Deretter 
nedbetales lånene med lavest restsaldo. Dette er fordi kommunen ønsker å ha færrest mulig 
lån. Alle låneopptak har i utgangspunktet 10 års avdragsfrihet og løper i 30 år. Kommunen 
betaler minimumsavdrag på slutten av året. Det vurderes da hvilke lån det er mest hensikts-
messig å nedbetale. Ved nedbetaling av lån vurderes også rest løpetid slik at ikke alle lån må 
innfris samtidig.  

Det rapporteres på kommunens finansforvaltning hvert tertial og i årsrapport. Tallene her hen-
tes fra kommunens regneark. I rapport for 1. tertial 2019 (30.4.19) framgår det at samlet låne-
gjeld er på om lag 3 612,8 mill. kroner. I all hovedsak er lånene tatt opp i Kommunalbanken. 
Det rapporteres for inneværende periode og for de to foregående periodene. For alle para-
metre er det vist til de krav som kommunens finansreglement setter. Tertialrapporten første 
tertial 2019 viser at kommunen holder seg innenfor krav i reglementet. Av konklusjonen i 
tertialrapporten framgår det: Sammensetningen av kommunens låneportefølje oppfyller regle-
mentets krav pr 30.4.2019, og gir en tilfredsstillende posisjon med hensyn til risikoekspone-
ring for renteendringer og finansieringsbehov. Andel lån med fastrente er på 47,4 % og den 
resterende er flytende. Det rapporteres bl.a. på vektet gjennomsnittsrente, største enkellån, og 
vektet rentebindingstid. I kommunens regneark kan kommunen simulere konsekvenser av 
endring av rente på enkeltlån og hele låneporteføljen. I tertialrapporten framgår det at en ren-
teøkning på ett prosentpoeng gir en renteøkning på 19 mill. kr. For Ski kommune vil dette 
netto utgjøre om lag 15 mill. kr, da deler av lånene baserer seg på innbyggerinnbetaling (start-
lån og tjenester innen vann, avløp og renovasjon).   

Det er opplyst at Oppegård kommune bruker systemet KBN finans for å styre sin låneporte-
følje og at denne vil bli tatt i bruk av Nordre Follo kommune. 

 

5.2.3 Budsjettvedtak for lån 

Av reglement for finans- og gjeldsforvaltning framgår det under punkt 5.1 at kommunestyret 
fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal som minimum angi lånebeløp 
og nedbetalingstid. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låne-
opptak, herunder godkjenning av lånevilkår.  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 29 

 
Som redegjort ovenfor framgår det av budsjettvedtaket for investeringer hvor stor rammen for 
låneopptak er det enkelte år. Kommunens låneopptak det enkelte år begrenses til det som er 
det reelle behovet for finansiering. Av rådmannens forslag til budsjett- og handlingsplan 
2019-2022, budsjettskjema 2A, framgår det at bruk av lånemidler for 2019 utgjør 792,5 mill. 
kr. 
 

5.2.4 Refinansiering og låneopptak 

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Ski kommune bestemmer hvordan Ski kommu-
ne skal håndtere sin finans- og gjeldsforvaltning. 
 
I kapittel 5 i reglementet beskrives de kriterier som skal legges til grunn ved låneopptak. 
Her framgår bl.a.: 
a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved or-

dinære låneforfall begrenses. 
b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenelig at kommunen fordeler låneopptakene 

på flere långivere. 
c) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 30 % av kommunens samlede gjeldsportefølje. 
d) Lån med forfall (evt. med långivers rett til å kalle inn lånet) inntil 12 måneder frem i tid 

skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneporteføljen. 
e) Et enkelt lån kan ha maksimal rentebindingstid på 10 år. 
 
Det er utarbeidet forslag til interne administrative rutiner på området, men disse er ikke for-
malisert og godkjent av revisor. Det er opplyst at ansatte i kommunen likevel jobber på områ-
det i samsvar med rutinene. Følgende rutiner er utarbeidet:  

 Finansforvaltning; formålet med rutinen er å påse at Ski kommunes Økonomiregle-
ment og Reglement for finans- og gjeldsforvaltning følges, med tanke på vurdering og 
håndtering av finansiell risiko. 

 Opptak av hovedlån; formål med rutinen er å påse at Ski kommunes låneopptak be-
regnes ut i fra kommunens behov, samt i tråd med vedtak fra kommunestyret. 

 Periodisering av renter og avdrag; formål med rutinen er å påse at Ski kommune pe-
riodiserer og budsjetterer renter og avdrag korrekt i drift. 
 

Ski kommune har regneark for å håndtere sine rutinebeskrivelser. Totalt har Ski kommune 
åtte ordinære lån og åtte startlån (lån som lånes videre ut til innbyggere). Informasjon om 
hvert enkelt lån framgår av regnearket, bl.a. rentebetingelser, opprinnelig lånebeløp, restlån, 
låneår og innløsningsår. Lånebehov og sammensetning av låneporteføljen overvåkes via 
regneark. I regnearkene er det beskrevet hvilke data som skal legges inn i de respektive ark 
samt hvilke handlinger som skal utføres. Det kvitteres for utførte handlinger og hvilken dato 
som regnearket er oppdatert. Det lages nye regneark for hvert år.  
 
Revisor har fått demonstrert sammenhenger og bruk av de ovennevnte regneark. Det er eget 
regneark for beregning av avdrag som skal betales inn. Her dokumenteres de vurderinger 
som gjøres i forhold til hvilke lån som skal nedbetales. Ski kommune prioriterer å nedbetale 
lån med de dårligste betingelsene samt lån med mindre saldo. Dette for å redusere antall lån, 
noe som framgår av kommunens finansreglement.   
 
Rutiner for refinansiering av lån er de samme som for opptak av nye lån. Tilbud fra minst to 
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långivere hentes inn i samsvar med kommunens finansreglement. 
 

 

5.3 Vurderinger 
 
Reglement 
Ski kommune har utarbeidet Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Kommunestyret ved-
tok reglementet 29.3.2017. Follo distriktsrevisjon IKS har avgitt en uttalelse om at reglemen-
tet samsvarer med de krav som stilles i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- 
og gjeldsforvaltning. Kommunen har imidlertid ikke formalisert administrative rutiner, noe 
revisor har påpekt i sin uttalelse til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning. 
 
Gjeldsstyring 
Våre undersøkelser viser at Ski kommune har god oversikt over gjelden sin. Strategien er å ha 
færrest mulig lån og man har et bevisst forhold til hvilke lån som nedbetales først. Dette med 
utgangspunkt i både vilkår, størrelse og løpetid. Kommunen holder oversikt over låneporteføl-
jen ved hjelp av flere regneark. Ved utstrakt bruk av regneark vil det være en større risiko for 
at noe kan gå galt enn ved faste systemer. Det er opplyst at Nordre Follo kommune vil ta i 
bruk systemet KBN finans som Oppegård kommune benytter seg av. Dette er Kommunalban-
ken sitt finanssystem som kan brukes til å administrere låneporteføljen. Andre lån enn i 
Kommunalbanken kan også legges inn i systemet.   
 
Det rapporteres på finansforvaltningen i årsrapport og tertialrapport. Rapporteringen viser at 
kommunen holder seg innenfor handlingsrommet som kommunens finansreglement gir. 
 
Budsjettvedtak for lån 
Budsjettvedtak om låneopptak gjøres av kommunestyret. Kommunens finansreglement besk-
river dette. Kommunen tar ikke opp mere lån enn det er behov for, for å dekke investeringer i 
inneværende år. Låneopptak skjer på høsten når behovet for lånemidler er avklart.   
 
Refinansiering og låneopptak 
Ski kommunes finansreglement beskriver kriterier for låneopptak samt hvordan sammenset-
ningen av låneporteføljen skal være. Kommunen skal ha færrest mulig lån. Kommunen har 
utarbeidet rutiner på området, men disse er ikke formalisert, noe de burde ha vært. Rutiner for 
refinansiering av lån er de samme som for opptak av nye lån. Etter vårt skjønn har Ski kom-
mune klare retningslinjer for hvordan lån skal tas opp og eventuelt refinansieres. Hvilke lån 
som skal nedbetales og innfris gis det også føringer for i kommunens finansreglement. Kom-
munen benytter seg av ordningen med minimumsavdrag. Systemer og rutiner for hvordan 
dette regnes ut benyttes.   
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET 

Fra Veileder om avslutning av investeringsregnskap: 
 
2.1 Økonomiplan 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunes virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. 
 
Økonomiplanen er et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett. Formålet med økonomiplanen 
er planlegging av kommunens fremtidige virksomhet. Den gir planer for kommunens fremti-
dige anskaffelse og anvendelse av midler, og viser behovet for fremtidige bevilgninger. Øko-
nomiplanen er et politisk planvedtak, men ikke et bevilgningsvedtak. 
 
2.2 Årsbudsjett 
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anven-
delsen av disse i budsjettåret. 
 
Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. Årsbudsjettet angir pla-
ner for kommunens framtidige anskaffelse og anvendelse av midler for neste år. 
 
I investeringsbudsjettet (skjema 2B) skal det angis nærmere fordelingen av bevilgningene gitt 
i skjema 2A for posten ”Investeringer i anleggsmidler”. Skjema 2B kan enten fordeles som 
rammebevilgning, eller som prosjektbevilgning slik det vedtas av kommunestyret. ”Investe-
ring i anleggsmidler” er en bruttobevilgning, dvs. uten fradrag for eventuelle tilhørende inn-
tekter/finansiering. Inntekter og finansiering vises i andre linjer i skjema 2A, og all finansie-
ring skjer i skjema 2A. 
 
2.3 Perioderegnskap 
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 fylkesrå-
dets leder gi melding til kommunestyret eller fylkesting. 
 
Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige 
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som 
kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjett. 
Formålet med løpende rapportering er med andre ord å gi kommunestyret melding ved vesent-
lige avvik fra årets budsjett, og foreslå nødvendige tiltak, som grunnlag for at kommunestyret 
kan foreta påkrevde budsjettendringer. 
 
2.4 Årsregnskapet 
Årsregnskapet skal gi grunnlag for bevilgningskontroll, vurdering av effektivitet og vurdering 
av evne til bærekraftig økonomisk utvikling. 
 
Formålet med årsregnskapet blir derfor å vise årets kjente utgifter og inntekter i forhold til 
budsjettet, og derigjennom også å kunne vurdere den økonomiske status og stilling. 
 
Investeringsregnskapet, jf skjema 2A, skal vise det samlede finansieringsbehovet i regnskaps-
året fordelt på de ulike typer utgifter, utbetalinger og avsetninger, samt årets samlede finansie-



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 33 

ring fordelt på de ulike typer finansieringskilder. Begrepet udekket/udisponert i investerings-
regnskapet (skjema 2A) forstås som differansen mellom samlet tilgang (finansiering) og sam-
let bruk (finansieringsbehov) av midler, og er således ikke en del av skjema 2B. Begrepene 
skal derfor ikke brukes for overskridelser eller besparelser innenfor enkeltprosjektene eller 
investeringsrammene i skjema 2B. 
 
3. Lov og forskriftsbestemmelser og forståelsen av disse 
Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til NKRF gitt en utdyping av rammene for 
budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Disse kan oppsumme-
res slik: 

1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig 
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nød-
vendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret 
3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og 
realisme 
4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unn-
tatt øremerket finansiering fra andre 
5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet 
bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investe-
ringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå 

 
Ved vedtak om investeringsbudsjett vil det overordnede for økonomien være at budsjettet 
samlet sett er i finansiell balanse det enkelte år. Det avgjørende for finansiell utvikling er 
hvordan de totale utgiftene til investeringer i bygg og anlegg over tid er finansiert, henholds-
vis med egne midler, lån og tilskudd. Derfor vil det være av underordnet betydning hvordan 
midler fra ulike finansieringskilder internt i budsjettet henføres til enkeltprosjekter eller sek-
torspesifikke investeringsrammer. 
 
3.1 Investeringsbudsjettet er ettårig 
Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en 
investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og 
utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at 
investeringsbudsjettet er ettårig, dvs. at bevilgningene er årsavhengige, og framkommer slik 
de er fordelt i skjema 2B (investeringer i anleggsmidler). 
 
Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må 
tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i 
det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må 
deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Samtidig inne-
bærer dette at vedtak om totale kostnadsrammer for (flerårige) enkeltprosjekter må gis som 
tillegg til den obligatoriske oppstillingen av investeringsbudsjettet, og utgiftene må fordeles 
på de enkelte år i økonomiplanen. 
 
3.3. Investeringsbudsjettet må reguleres 
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. 
Det følger av dette at kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet ved 
vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. 
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Det vil også kunne være behov for endringer i årsbudsjettet selv om den totale budsjettbalan-
sen ikke er forrykket. Kravet til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når 
forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Det er nivå 
for budsjettvedtaket som er styrende for budsjettets bindende karakter. Kravet til budsjettregu-
leringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til årsbudsjett (budsjettbalanse, 
realisme og hjemmel for å disponere midler), og at disse kravene også gjelder gjennom bud-
sjettåret. 
 
Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kom-
munestyrets bevilgninger (jf skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene 
tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inn-
tekter. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, 
skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i for-
bindelse med en budsjettregulering. 
 
Det er viktig å presisere at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til 
grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere 
års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak kan ikke regnes som 
bevilgninger som kan disponeres i inneværende år. 
 
 
3.4 Alle midler er frie som felles finansiering, unntatt øremerkede midler fra andre 
 
Frie midler i driftsbudsjettet kan også overføres til investeringsbudsjettet som generell finan-
siering. Slike midler skal ikke bindes til investeringsformål gjennom avsetning til ubundet 
investeringsfond dersom det ikke er nødvendig med slik overføring for at investeringsregn-
skapet skal ha full finansiell dekning, jf regnskapsforskriftens formulering ”anvendt for inves-
teringer i årets investeringsregnskap”. Det skal overføres bare den delen av overføringen som 
er nødvendig for å få full finansiell dekning. Bakgrunnen for dette er at frie driftsmidler ikke 
skal kunne omgjøres til investeringsmidler, og derigjennom bli bundet til investeringsformål 
senere år. Udisponerte driftsmidler må eventuelt avsettes i driftsregnskapet, men kan gjennom 
senere budsjettdisponeringer inngå i finansiering av investeringsutgifter, eksempelvis gjen-
nom bruk av disposisjonsfond. 
 
Driftsmidler kan som nevnt også anvendes til finansiering av investeringer gjennom bruk av 
disposisjonsfond. På samme måte som for direkte overføring av midler fra driftsbudsjettet til 
investeringsbudsjettet omtalt ovenfor, kan ikke driftsmidler avsatt på disposisjonsfond bindes 
til investeringsformål gjennom avsetninger i investeringsregnskapet. Bruk av disposisjonsfond 
gjøres direkte i investeringsregnskapet inntil det nivået som er nødvendig for å sikre finansiell 
dekning, men ikke utover det budsjetterte nivået. Eventuelt mindre behov for finansiering vil 
framstå som besparelse på posten ”bruk av disposisjonsfond” i investeringsregnskapet. 
 
3.5 Udekket/udisponert er avvik mellom samlet tilgang og bruk av midler i året 
Investeringsregnskapet, jf skjema 2A, skal vise det samlede finansieringsbehovet i regnskaps-
året fordelt på de ulike typer utgifter, utbetalinger og avsetninger, samt årets samlede finansie-
ring fordelt på de ulike typer finansieringskilder. Oppstillingen viser dermed samlet tilgang og 
bruk av midler i året. Ut fra dette vil begrepet udekket/udisponert i investeringsregnskapet 
(skjema 2A) forstås som differansen mellom samlet tilgang (finansiering) og samlet bruk (fi-
nansieringsbehov) av midler. Spesifisering av enkeltprosjekter eller investeringsrammer skjer 
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i skjema 2B, og er kun en spesifisering av én av budsjett- og regnskapslinjene i skjema 2A. 
Begrepene udekket/udisponert er således ikke en del av skjema 2B, og skal derfor ikke brukes 
for overskridelser eller besparelser innenfor enkeltprosjektene eller investeringsrammene i 
skjema 2B. 
 
Et udekket beløp i investeringsregnskapet vil innebære at samlet bruk av midler i regnskaps-
året har overskredet årets samlede tilgang. Dette skal føres opp til dekning i budsjettet for det 
påfølgende år i skjema 2A. Tilsvarende vil et udisponert beløp i investeringsregnskapet måtte 
inngå som en del av den samlede finansieringen i påfølgende års investeringsbudsjett/-
regnskap i skjema 2A. 
 
I investeringsbudsjettet (skjema 2B) skal det angis nærmere fordelingen av bevilgningene gitt 
i skjema 2A for posten ”Investeringer i anleggsmidler”. Skjema 2B kan enten fordeles som 
rammebevilgning eller som prosjektbevilgning slik det vedtas av kommunestyret. ”Investe-
ring i anleggsmidler” er en bruttobevilgning, dvs. uten fradrag for eventuelle tilhørende inn-
tekter/finansiering. Inntekter og finansiering vises i andre linjer i skjema 2A. Det er viktig å 
presisere at skjema 2B brukes for å spesifisere utgiftsbevilgningen fra skjema 2A, ikke for å 
spesifisere finansiering av investeringsrammer eller investeringsprosjekter. All finansiering 
skjer i skjema 2A. 
 
Investeringsregnskapet (skjema 2B) skal vise utgifter til ”Investering i anleggsmidler” (første 
linje i skjema 2A) fordelt på investeringsrammer eller investeringsprosjekter i samsvar med 
spesifiseringen i årsbudsjettet (skjema 2B). Investeringsregnskapet skal også vise budsjetterte 
beløp, slik at regnskap og budsjett på bevilgningsnivå kan sammenholdes, og avvik vurderes. 
Dersom det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og årets bevilgninger, skal det 
redegjøres for avviket. Da vil det være aktuelt å gi en omtale av om årets avvik skyldes tids-
forskyvninger, overskridelser eller besparelser, eller andre avvik fra forutsetningene i årsbud-
sjettet. 
 
Ifølge kommuneloven § 50 nr 1 kan det kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjet-
tet. Lovens formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte investeringstiltak er spesi-
fisert ved særskilt bevilgning i investeringsbudsjettet. Kravet innebærer imidlertid at tiltak 
som innebærer behov for lånefinansiering, ligger innenfor de investeringsrammer som kom-
munestyret har fastsatt. Det enkelte kommunestyre må selv vurdere behovet for spesifisering 
av investeringstiltak ut fra kravet til årsbudsjettets oversiktlighet og informasjonsverdi. 
 
4.1 Økonomiplan og flerårige investeringer 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunes virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. 
 
Økonomiplanen er et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett. Formålet med økonomiplanen 
er å planlegge kommunens fremtidige virksomhet. Økonomiplanen gir planer for kommunens 
fremtidige anskaffelse og anvendelse av midler, og viser behovet for fremtidige bevilgninger. 
Økonomiplanen er et politisk planvedtak, men ikke et bevilgningsvedtak. 
 
Bevilgninger til investeringer må innarbeides både i økonomiplanen og årsbudsjettet. Det er 
viktig å være klar over forskjellen på årsbudsjettets bindende virkning og økonomiplanens 
planfunksjon. 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ski kommune 36 

 
Økonomiplanen legger rammen for de årlige bevilgninger. Første året i økonomiplanen legger 
rammene for årsbudsjettet, mens de neste tre årene gir planleggingsrammer for senere bud-
sjettår. Når økonomiplanen og årsbudsjettet behandles samtidig, er årsbudsjettet første året i 
økonomiplanen. 
 
Økonomiplanen skal være realistisk. I dette ligger at også investeringsutgiftene må fordeles på 
de enkelte år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal rulleres hvert år. Ved rullering må kom-
munen på nytt vurdere om utgiftsoverslaget og fremdriftsplanen er realistisk. Endringer i den-
ne vurderingen vil måtte få konsekvenser for senere budsjettår. 
 
Det er ikke stilt formalkrav til økonomiplanen utover at økonomiplanen skal være oversiktig, 
prioritere oppgaver og anvise dekning av de utgifter og oppgaver som er ført opp. 
 
4.2 Årsbudsjett 
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anven-
delsen av disse i budsjettår. 
 
Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. Årsbudsjettet angir pla-
ner for kommunens framtidige anskaffelse og anvendelse av midler for neste år. Årsbudsjettet 
er gjennom sin bevilgningsfunksjon en rettslig bindende plan for anvendelse av kommunens 
midler. 
 
Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som 
kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettåret. Flerårige investeringsprosjekt skal bevil-
ges over flere år, også i budsjettsammenheng. Fordeling mellom år skal være basert på et rea-
listisk anslag. Det er ikke anledning til å budsjettere total kostnadsramme i år 1 for et prosjekt 
som går over flere år. 
 
4.5. Finansiering i årsbudsjettet 
Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale 
med giver, regnes alle midler i investeringsregnskapet i prinsippet som frie. All tilgang på frie 
midler i investeringsregnskapet vil således anses som felles finansiering av investeringsporte-
føljen. Dette innebærer at kommunestyret ikke kan binde frie investeringsinntekter fra eksem-
pelvis salg av eiendom til spesielle prosjekter. Også lånemidler er frie midler, innenfor de 
begrensninger som følger av kommuneloven § 50. 
 
Det er ikke gitt regler med krav om at finansiering skal fordeles på det enkelte investerings-
prosjekt eller den enkelte investeringsramme. Det er tilstrekkelig at de ulike investeringene 
samlet sett har den nødvendige finansiering. Det overordnede for kommunens økonomi er 
budsjettbalanse det enkelte år. 
 
5.1. Løpende rapportering gjennom året 
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 fylkesrå-
dets leder gi melding til kommunestyret eller fylkesting (Kommuneloven § 47 nr 2.) 
 
Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige 
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som 
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kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjett. 
Formålet med løpende rapportering er å vise utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgif-
ter og utbetalinger i henhold til vedtatt budsjett, og å gi kommunestyret melding ved vesentli-
ge avvik fra årets budsjett, samt å foreslå nødvendige tiltak. 
 
Tidsforskyving 
a) Ifølge eksemplet ovenfor er det bare regnskapsført 5 mill. hittil i år til bygging av skole A. 
Dette skyldes at det har tatt lenger tid å komme i gang med byggingen av skolen enn opprin-
nelig antatt. Det viser seg å være problemer med grunnforholdene, og arbeidet er foreløpig 
stoppet opp. Administrasjonen forventer ikke at arbeidet starter opp igjen før i år 20x2. Selv 
om dette dreier seg om en tidsforskyving, må administrasjonen her foreslå å redusere budsjet-
tet for 20x1 med 5 mill. 
f) Tertialrapporten viser at IKT-investeringene har en overskridelse på 10 mill. Dette skyldes 
forsering av investeringer som egentlig skulle startet opp i år 20x2, og som allerede ligger 
inne i økonomiplanen for år 20x2. Også i dette tilfelle må administrasjonen foreslå budsjettre-
gulering. At dette gjelder investeringer som allerede ligger inne i økonomiplanen for 20x2, er 
rettslig sett ikke tilstrekkelig grunnlag for administrasjonen til å iverksette en forsering. 
 
Vesentlig kostnadsoverskridelse 
c) Sykehjem A har hatt en stor overskridelse så langt i 20x1, dvs at budsjettet er overskredet 
med 20 mill. Administrasjonen må her foreslå nødvendige tiltak for å dekke budsjettoverskri-
delsen, uavhengig av om prosjektet totalt sett er innenfor kostnadsrammen eller ikke. At total 
kostnadsramme eventuelt ikke er overskredet, er rettslig sett ikke tilstrekkelig for administra-
sjonen til å øke årets ramme for prosjektet. 
Mindre avvik 
e) VA-investeringene ligger 10 mill. bak budsjettet. Administrasjonen mener imidlertid at 
fremdriften er som planlagt, og at totale investeringer i år vil bli noe over 60 mill. ved årets 
slutt. Det er ikke nødvendig å foreta budsjettjustering ved kun mindre avvik fra budsjettert 
beløp. Hva som er mindre avvik må vurderes konkret i den enkelte kommune. 

 

6.1 Finansiering av investeringsregnskapet 
Med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler til felles 
finansiering av investeringsregnskapet. Øremerkede midler er midler som er reservert til sær-
skilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med giver. Ubrukte øremerkede midler 
inngår ikke i de felles frie midlene, men må avsettes til bundet investeringsfond. Ubrukte 
øremerkede lån bør merkes særskilt på memoriakonto for ubrukte lånemidler. Intern henfø-
ring av frie midler som finansiering av bestemte prosjekter etter vedtak i kommunen, kan ikke 
regnes som øremerkede midler. 
 
Det er ikke gitt regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringspro-
sjekt skal detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stil-
ling til nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Tvert imot anbefaler denne veilederen felles 
finansiering av alle investeringsprosjekter, uten å fordele finansieringskildene på enkeltpro-
sjekter. Det er heller ikke behov for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter. Der-
som man skulle ønske å fordele finansiering på enkeltprosjekter, vil dette medføre praktiske 
utfordringer som følge av kravet om å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av fond, eller 
lånemidler til prosjekter som har manglende finansiell dekning. 
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Finansieringen av investeringsregnskapet skal i utgangspunktet følge budsjettet. Av tabell 15 
framgår det at både bruk av lånemidler og bruk av avsetninger er regnskapsført fullt ut i sam-
svar med budsjett. I dette tilfellet er det nødvendig å inntektsføre finansiering fra lånemidler 
og bruk av avsetninger fullt ut i samsvar med budsjettet, da totalt finansieringsbehov i investe-
ringsregnskapet tilsier dette. Så lenge investeringsregnskapet har behov for det, skal disse 
postene inntektsføres i henhold til budsjett, men ikke over budsjett. Dette gjelder selv om fi-
nansieringen i utgangspunktet, og etter interne formål, har vært knyttet til et bestemt investe-
ringsprosjekt, som har innsparinger eller som likevel ikke har utgifter i år. 
 
I praksis vil det være hensiktsmessig først å starte med finansiering av investeringsregnskapet 
i henhold til budsjettvedtak, men bare opp til det nivået regnskapet har behov for. Dersom 
regnskapet fremdeles har behov for økt finansiering, må avsetning til ubundet investerings-
fond reduseres. 
 
Investeringsregnskapet har følgende finansieringskilder: 
1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 
2. Bruk av bundet investeringsfond 
3. Bruk av lånemidler 
4. Bruk av ubundet investeringsfond 
5. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 
6. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 
 
Årets investeringsinntekter, tilskudd og salg av anleggsmidler m.m., skal inntektsføres uav-
hengig av utgiftsbehovet i investeringsregnskapet. Det er anordningsprinsippet som er styren-
de for inntektsføring av slike inntekter. 
 
Bruk av bundet fond er bruk av midler reservert for særskilte formål. I noen tilfeller er også 
bruk av lån øremerket særskilte formål (”øremerkede lån”). I disse tilfellene må derfor inntek-
tene knyttes til enkeltprosjekt. Bundne midler skal brukes til sitt øremerkede formål, uavheng-
ig av budsjettet for bruk av fond. 
 
8.2 Budsjettvedtak og vedtak om låneopptak 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret skal, innen årets utgang, vedta budsjett for det 
kommende kalenderår, og årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 
 
Etter forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) slås det fast at det er kom-
munestyret eller fylkestinget som selv vedtar årsbudsjettet. Underordnede kollegiale organer 
kan få myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbud-
sjettet, men slike fordelinger anses ikke å være en del av årsbudsjettet. 
 
Forskriften regulerer også hvordan oppbyggingen og innholdet i årsbudsjettet skal være. In-
vesteringsdelen skal omfatte: 

1. Bruk av lånemidler. 
2. Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til investe-
ringsprosjekter, jf. likevel § 5 sjette ledd. 
3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 
4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1 – 3 avsatt i tidligere budsjettperio-
der som planlegges anvendt i årsbudsjettet. 
5. Inntekter i driftsbudsjettet planlagt anvendt for investeringer ført opp i årets investe-
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ringsbudsjett. 
6. Rammer for utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket 
inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1 – 5, herunder avsetninger. 
7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. 
For å sikre at alle disse forholdene blir tatt med i forbindelse med behandlingen av 
kommunenes årsbudsjett, vises det i forskriften til vedlegg hvor den nærmere spesifi-
seringen av kravene til årsbudsjettets inndeling er gitt, herunder for investeringsbud-
sjettet i skjema 2A og 2B. 

 
Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige drifts-
midler til eget bruk. I tillegg kan kommunen ta opp lån til: 

• Konvertere eldre lånegjeld 
• Lån til forsikringsteknisk dekning i pensjonsordningen 
• Likviditetslån 
• Lån for videre utlån og til forskuttering ved avtale om full refusjon 
• Lån til eget lånefond 

I denne veilederen er lånevedtaket knyttet til investeringer i varige driftsmidler, og ikke de 
øvrige lånevedtakene. 
 
Krav til budsjett og lån gir føringer for hvordan kommunen utformer forslag til vedtak. Føl-
gende momenter bør kommunen vurdere, herunder rekkefølgen på vedtaket: 
 
• Det bør henvises eksplisitt til hva som er kommunens årsbudsjett, og som kommunestyret 
inviteres til å vedta. Dersom dette er år 1 i økonomiplanen, bør dette formuleres i selve vedta-
ket. 
 
• Skjema 2A og 2B, inkludert eventuelle endringer i disse, skal komme før kommunestyret 
inviteres til å vedta rammen for opptak av lån. 
 
• Rådmannen må sikres tilstrekkelig fullmakter til å gjennomføre låneopptaket, og eventuelt 
ha fullmakt til å signere de låneopptakene som kommunestyret har forutsatt. Regler om å 
gjennomføre låneopptak og å gi fullmakter kan også være regulert i kommunens finansregle-
ment. Finansreglementet vil inneholde bindende rammer for kommunens låneopptak som ikke 
kan fravikes. 
 
De obligatoriske oversiktene i årsbudsjettet viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved 
vedtak om årets budsjett har kommunestyret bestemt hvor mye som skal brukes av lånemidler 
i året, men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allere-
de ha ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må 
derfor formelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettved-
taket. 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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