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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALING 

1.1 Sammendrag 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 4.9.2018 forvaltningsrevisjonsprosjektet Organisa-
sjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune. Follo distriktsrevisjon 
IKS har følgende konklusjoner på problemstillingene:  
 

1.1.1 Enkeltsaker 

Flere uheldige hendelser medførte misforståelse i forhold til at en flerbrukshall på 200 mill. 
kr. ble registrert på prioritert plass i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Ski 
kommune har endret sine rutiner når det gjelder innspill til regional plan. Det skal nå tydelig 
gå fram hvilke prosjekter som er i regi av Ski kommune og hvilke som er av andre aktører.  
 
Det er i 2019 inngått nye driftsavtaler for idrettshaller og idrettsanlegg med idrettslag i kom-
munen. Kommunestyrets vedtak er fulgt opp på dette området. Konkurranse er gjennomført 
før inngåelse av avtaler. 
 
I VA-prosjektet Ski-Haugbro ble det engasjert eksterne konsulenter både som prosjektleder 
og byggeleder. Begrunnelsen var at Ski kommune ikke hadde tilstrekkelig erfaring i så store 
prosjekter. Etter revisors vurdering har organiseringen av dette prosjektet vært relevant. Virk-
somhetsleder vurderte at kommunen hadde behov for ekstern kompetanse i dette prosjektet. 
 
Ski kommune har også hevet kompetansen på prosjektledere ved at prosjektledere har gjen-
nomført kurs i Prince2 og blitt sertifiserte innen denne modellen for prosjektledelse.  
 

1.1.2 Generelle tilbakemeldinger 

Hovedinntrykket er at administrasjonens saksfremlegg oppfattes generelt som gode. Revisjo-
nen finner ikke belegg for å hevde at det i kommunens administrasjon er en ukultur eller 
manglende forståelse for hvordan kommunen styres. Revisjonen mener det er grunn til å gripe 
tak i det som fremstår som et kjernepunkt; hvilke krav skal settes til forberedelsene av poli-
tiske saker? Tilbakemeldingene tyder imidlertid på at rollene mellom politikk og administra-
sjon bør trekkes skarpere opp. Dette handler om en avklaring av krav og forventninger til 
saksforberedelse og oppfølging av saker. Både administrasjon og politisk nivå bør engasjeres 
i dette. 
 

1.1.3 Systemer og retningslinjer 

Ski kommunes krav til behandlingen av saker som skal til politisk behandling, har fokus på 
selve prosessen med å utarbeide saksfremlegget. Det er påfallende at det ikke stilles krav til 
selve utredningen, til tross for at denne skal gi et "faktisk og rettslig grunnlag" for å være for-
svarlig, slik kommuneloven krever. Vi tror at kommunen vil være tjent med å utvikle en form 
for utredningsinstruks. Revisjonsrapporten viser som et eksempel på kravene som staten har 
satt til en slik instruks.   
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Vi vil også peke på den spenningen som er observert mellom politisk og administrativt nivå 
når det gjelder saksforberedelser og gjennomføringen av politiske vedtak. En sterkere styring 
av administrasjonens utredningsarbeid, vil kunne bidra til at misforståelser unngås. Tydeligere 
rolleforståelse kan ha positiv innvirkning på organisasjonskulturen ved at saksbehandlere har 
et klarere bilde av hvilke forventninger som stilles til et utredningsarbeid. Tilbakemeldingene 
viser også at dette er ønsket, både fra politisk hold og fra ansatte i kommunen. 
 
Revisor mener det kan være nyttig å sette krav til utredningsarbeidet gjennom en slik instruks. 
Vi tar ikke stilling til om de seks punktene staten bruker som en mal, er dekkende for kommu-
nen. Dette tror vi kommunen selv er best til å vurdere. 
 
I forbindelse med rapportering i årsberetning og tertialrapporter bør det tydeligere framgå av-
vik i framdrift og økonomi i forhold til de vedtak som er gjort av kommunestyret. 
 
 

1.2 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler kommunen å vurdere følgende tiltak:  
 

 I forbindelse med rapportering i årsberetning og tertialrapporter bør det tydeligere 
framgå avvik i framdrift og økonomi i forhold til de vedtak som er gjort av kommune-
styret. 

 Kommunen bør avklare enda nærmere hvilke krav og forventninger som bør stilles til 
saksforberedelse og oppfølging av saker. Det kan være hensiktsmessig å sette krav til 
utredningsarbeidet gjennom en utredningsinstruks. 

 
 
 
 
Steinar Neby /s/    
revisjonssjef        
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon  

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 regeletterle-
velse omfattet av begrepet forvaltningsrevisjon.   
     

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse er nøkkelord i forvaltningsrevi-
sjonsprosjektets tittel og formål, men de nevnes ikke i problemstillingene. Begrepene er ut-
trykk som er beskrivende for hvordan man jobber i kommunens organisasjon. Revisjonspro-
sjektet har fokus på problemstillingene. 
 
Kontrollutvalget vedtok tre problemstillinger:  

1. I hvilken grad har kommunen system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig saks-
forberedelse av politiske saker? 

 Er det etablert maler/sjekklister som støtte/hjelpemiddel i saksbehandlingen, 
og hvordan etterleves disse? 

 Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring- og godkjenning i saksbehand-
lingsprosessen, og hvordan etterleves disse? 
 

2. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksetting og oppfølging av politiske ved-
tak?1 

 I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak om noe 
er uklart?  

 I hvilken grad er det satt frister for iverksetting av vedtak? 
 Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det skjer 

uventede hendelser som påvirker iverksetting/oppfølging av vedtak?2 
 

3. I hvilken grad har kommunen system for å følge opp avvik knyttet til iverksetting og 
oppfølging av politiske vedtak? 
 

                                                 
1 Iverksetting vil si gjennomføring av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak vil si rapportering av ved-
taksiverksettingen, samt eventuelt å legge saken frem til ny behandling. 

2 Politisk nivå vil si politiske (folkevalgte) organer.  
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 I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik knyttet til iverk-
setting og oppfølging av politiske vedtak? 

 I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik? 

2.3 Tilnærming 

Kjernen i de tre problemstillingene er kommunens systemer og rutiner for forberedelser, 
iverksetting og oppfølging av politiske saker. 
 
De tre problemstillingene i bestillingen er å betrakte som tre sider eller faser av samme sak. 
En tredelt fremstilling i rapporten, viste seg å bli preget av gjentagelser av forhold som kunne 
høre hjemme flere steder. Revisjonen har under arbeidet med rapporten derfor kommet til at 
det er hensiktsmessig å behandle problemstillingene mer samlet. 

 
I tilknytning til hovedspørsmålet trekker bestillingen frem en del underspørsmål til problems-
tillingene. Disse oppfattes som en utdyping av bestillingen som gir ytterligere føringer for hva 
kontrollutvalget forventer å få vurdert, men ikke nødvendigvis begrenset til disse punktene. 

 Er det etablert maler/sjekklister til støtte for saksbehandlingen? 
 Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning i saksbehandlingspro-

sessen, og hvordan etterleves disse? 
 Er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak om noe er uklart?  
 I hvilken grad er det satt frister for iverksetting av vedtak? 
 Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det skjer uventede 

hendelser som påvirker iverksetting/oppfølging av vedtak?3 
 I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik knyttet til iverksetting og 

oppfølging av politiske vedtak? 
 I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik? 

 

2.4 Metode 

Datakilder er dokumenter, nettsider, informanter, aktuelt lovverk og lovforarbeider. To politi-
kere og ni ansatte er intervjuet. En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjen-
nom revisjonskriterier og data-grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant infor-
masjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangule-
ring), intervjuedes sjekk av tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt 
kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS. 
 
Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens 
uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt. 
 

2.5 Avgrensning og presisering 

Kontrollutvalget avgrenset forvaltningsrevisjonen til virksomhetene Kultur og fritid, Eiendom 
og Kommunalteknikk. I kontrollutvalgets diskusjon ble det uttrykt ønske om å belyse 

                                                 
3 Politisk nivå vil si politiske (folkevalgte) organer.  
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problemstillingene med to problemsaker i 2017–2018 (a og b), noe som er nedfelt i prosjekt-
planen; en tredje problemsak (c) har dessuten fremkommet:  

a. Innspill til Akershus fylkeskommunes Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og fri-
luftsliv (4. kvartal 2017) – med fokus på investeringsprosjekt Ski turnhall. Dette er 
egentlig to saker, men henger sammen og behandles under ett i forvaltningsrevisjonen.  

b. Investeringsprosjektet Ski–Haugbro overføringsledning (vann/avløp) (2018).   
c. Driftsavtaler/samarbeidsavtaler for idrettshaller med idrettslag (2018).  

 
Problemsakene beskrives innledningsvis som eksempler på enkeltsaker for å konkretisere hva 
problemstillingen handler om. Sakene beskrives ikke i sin fulle bredde. Dette er saker som har 
vært gjenstand for politisk debatt og behandling i ulike fora. Revisjonen går derfor ikke inn i 
sakene på nytt for å avklare forhold som allerede er behandlet og avklart.  

3 REVIDERT ENHET – ORGANISERING  

Ski kommune har pr. 1.1.2019 i alt 30 843 innbygger dette er en økning på ca. 1,9 % fra 2016. 
I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kommuner) har Ski noe større andel barn i 
barnehage- og grunnskolealder og færre innbyggere i gruppen 80 år og over. 
 
Ski kommunes regnskaper viste driftsutgifter på om lag kr. 2,5 mrd. og 0,63 mrd. i investe-
ringer. Ski kommunes personell utførte til sammen 2 051 årsverk. Rådmannens ledergruppe 
består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt kom-
munalområde (også kalt nettverk) med totalt 33 virksomheter: 
 
Fra 1.1.2020 blir Ski kommune en del av Nordre Follo kommune sammen med Oppegård 
kommune. 
 
Ski kommune har følgende politiske organisering: 
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Kilde: Delegeringsreglement, Ski.kommune.no. 
 
Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene har 
ansvar for hvert sitt kommunalområde med totalt 32 virksomheter. Ski kommune har følgende 
administrative organisering:  
 

 
Kilde: Ski.kommune.no/om-kommunen/organisering. 
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De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administra-
sjon. Kommunalområde Samfunn sorterer under kommunalsjef for Administrasjon fra 
1.1.2019.  
  



 

 Follo distriktsrevisjon IKS:                                 Organisasjonskultur – Ski kommune 

 

10 

4 ENKELTSAKER 

Idrettssaker har vist seg å være kompliserte å håndtere. Sakene involverer gjerne flere grup-
per; fylkeskommunen, politisk nivå i Ski kommune, administrasjon og ulike brukergrupper 
fra idretten selv. I kontrollutvalgets bestilling er det vist til enkelte slike saker som har gitt en 
del utfordringer. Foruten idrettssaker gjelder dette også større investeringsprosjekter som er 
forbundet med høy risiko og stiller store krav til ledelse av prosjektet. 

4.1 Innspill til regional plan  

Ski kommunestyre vedtar hvilke investeringsprosjekter som skal prioriteres. Planene for dette 
fremkommer i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008–2018, med årlige 
handlingsprogrammer.  
 
Høsten 2017 ba Akershus fylkeskommune kommunene om innspill til regional plan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette er en årlig rutine. Innspillet fra Ski kommune omhandlet 
"prosjekter i regi av Ski kommune" og "prosjekter innenfor kommunens grenser, spilt inn av 
andre aktører. Siden kommunens vedtatte plan var nærmere et år gammel, tok administrasjo-
nen en rask høringsrunde før innspillet ble sendt til fylkesmannen. Skillet mellom de to kate-
goriene ble ikke presisert, noe som skapte uklarheter omkring hva som var vedtatt. Admini-
strasjonen endret i etterkant det vedtatte handlingsprogrammet, ved at en privat flerbrukshall 
ble oppført på prioritert plass i oktober 2017 uten at det var gjort et nytt politisk vedtak i sa-
ken. Dette skapte igjen betydelig uryddighet i den politiske saksbehandlingen. 
 
Ski kommune sendte 7.12.2017 et brev til Akershus fylkeskommune om misforståelsen. 
Kommunen presiserte at planlagt flerbrukshall m.v. til 200 mill. kr er et privat prosjekt i regí 
av Ski IL Alliansen som ikke er igangsatt, og det må ikke forveksles med Ski kommunes pro-
sjekt turnhall til 80 mill. kr. For å tydeliggjøre tiltakshaver, inndelte Kultur og fritid nå inn-
spillene i to tabeller:  

 Prosjekter i regi av Ski kommune.  
 Prosjekter innenfor kommunens grenser, spilt inn av andre aktører.  

 
Akershus fylkeskommunes seksjonsleder for Idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse svarte 
(brev 8.12.2017): "Vi beklager om vår tolkning har medført usikkerhet rundt Ski kommunes 
planarbeid og vil i den anledning utarbeide nye rutiner for neste års rullering av handlingspro-
grammet. Vi ønsker å presisere at Handlingsprogrammets delprogram 4 kun er en oversikt 
over pågående planer og iverksatte utviklingsprosjekter. Delprogram 4 har ingen vedtaksmes-
sig status for noen ressursmessige prioriteringer, verken i fylket eller kommuner."  
 
På bakgrunn av spørsmål fra kontrollutvalget svarte rådmannen på fire spørsmål omkring 
kommunens innspill til fylkeskommunens plan for 2018. Svar fra rådmannen ble gitt 9.5 
2018.: 

 "I forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet inviterer fylkeskommunen 
alle lag, foreninger, private og kommuner til å komme med sine planer til fremtidige 
tiltak i privat og kommunal regí. […] Dette gjelder uavhengig av om det er private el-
ler kommunale planer, og uavhengig av om de er politisk vedtatt eller ikke. Denne 
praksisen er lik i alle norske kommuner og er initiert av kulturdepartementet gjennom 
spillemiddelordningen." Ski kommune "har fulgt samme praksis i flere år".  
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 "Akershus fylkeskommune hadde i sine oversikter misforstått at det var igangsatt ut-
redningsarbeid når det gjelder Ski idrettspark. Med bakgrunn i dette og at Ski kom-
mune ser nødvendigheten av å presisere tydeligere av hvilke prosjekter som er i regi 
av Ski kommune og hvilke prosjekter som er i regi av andre aktører." 

 "I de siste årene har kommunestyret behandlet årlige vedlikeholdsplaner. Her skal det 
framkomme de ulike behovene til de kommunale bygg som det er utfordringer med. 
Notatet som det vises til i problemstillingen er endret. Rådmannen har tidligere bekla-
get første utsendelse av dette notatet flere ganger."  

 "Rådmannen har innskjerpet vår saksbehandling på flere områder: 
 I henvendelser til Akershus fylkeskommune om omtalte handlingsplan vil vi ha 

som fast praksis at vi skiller mellom det som er i regi av Ski kommune og det som 
er i regi av andre aktører. 

 Notater som utsendes i tilknytning til politiske møter skal godkjennes av rådman-
nen på lik linje med politiske saker. 

 Etter at politiske saker er utsendt endres ikke politiske saker uten at de respektive 
politiske utvalg er innforstått med dette." 

 

4.2 Investeringsprosjektet Ski turnhall 

Vedlikeholdsplanen for 2018-2020 pekte på et behov for 3 mill. kr til utvendig rehabilite-
ring/ny taktekking av Skihallen. Kommunestyret bevilget beløpet i 2016 og arbeidet ble gjort 
i 2018. Høsten 2017 ble hallen vurdert som kondemnabel (Notat til utvalg for oppvekst og 
kultur). 
 
Det er også fremkommet at Skihallen ikke tilfredsstiller moderne krav til ventilasjon, energi-
forbruk og garderobe mv. Nye tekniske krav kan utløse krav om totalrenovering av bygget, 
noe som blir dyrere enn å bygge nytt.  
 
Politikerne ønsket en vurdering av å bygge en turnhall. Turnhallen kalles også basishall. Ba-
sishaller har en innvendig takhøyde på syv meter, mens turnhaller skal ha ni meter innvendig 
høyde. For å få ni meter, samt underetasje, må det enten bygges i høyden eller graves ned. 
Bygging i høyden forhindres av reguleringsplanen for Ski idrettspark. Flere utvalg har bedt 
kommunen vurdere også hvordan man kan bygge i høyden. Rådmannen har i møter med ord-
fører og utvalgsledere forsikret at å bygge i høyden vil bli vurdert som et alternativ i prosjek-
teringen, herunder også om dispensasjon fra reguleringsplanen kan gis.  
 
Turnhallen var ment å kopiere Leirskallhallen (2200 m2) i Oslo. Dette ville ha gitt en investe-
ringskostnad på ca. 60 mill. kr. Ønsker om tribune for ca. 500 tilskuere for å avholde nasjo-
nale stevner, bringer Ski turnhall opp i 3600 m2. 
 
Fra politisk hold skapte det undring når det ble kjent at administrasjonen var i gang med å 
tegne en flerbrukshall som ikke var vedtatt der det allerede står en hall som er vedtatt oppgra-
dert. Politikerne ønsket en turnhall til 80 mill. kr, ikke en flerbrukshall mv. til 200 mill. kr. De 
ønsket også at det ble vurdert å bygge et høyt turnhallbygg med tørrskodd overgang til Skihal-
len samt mulighet for trimrom. Avstanden mellom turnhallen og Skihallen blir tre meter. 
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4.3 Driftsavtaler 

Driftsavtaler for Skihallen med Ski Alliansehall AS er videreført fra år til år uten å følge ordi-
nære rutiner for underskriftsfullmakt, arkivering og anskaffelsesregler. Dette gjelder for flere 
av Ski kommunes 11 driftsavtaler med idrettslag. Fra politisk side er det bedt om opprydding i 
driftsavtalene. Dette gjelder forhold som: 
 

 Likebehandling. Det er vist til forskjellsbehandling av idrettslagene. Driftsavtalene har 
stor variasjon når det gjelder driftstid, renhold og godtgjøring. 

 Dokumentasjon. Driftsavtalen for Skihallen hadde opsjon på ett år, men ble videreført 
i ti år. Årlig vederlag er konsumprisjustert fra 250 000 kr i 2007 til 375 000 kr i 2018, 
men grunnlaget for prisjusteringen er ikke dokumentert i avtaledokumentene som hel-
ler ikke er journalført. Videreføringen er heller ikke dokumentert gjennom møterefera-
ter ved reforhandling av avtaler.  

 Avtaler er videreført uten at godkjenner har fullmakt. 
 Det er stilt spørsmål ved om driftsavtalen er i overensstemmelse med Lov om offentlig 

anskaffelser og gjeldende kommunale reglementer, som delegeringsreglementet og 
økonomireglementet. 

 
Sak om driftsavtale med idrettslagene var til behandling i kommunestyret 28.11.2018. Føl-
gende vedtak ble fattet:  
 

1. "Ski kommune ønsker å legge til rette for gode driftsforhold i idrettsanleggene i med-
hold av gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser. Dette ønskes utført på en måte 
som gir idretten ansvar og tilhørighet. Driftsavtalene som i dag er inngått direkte med 
idrettslag og som beløpsmessig overstiger kr 100 000 konkurranseutsettes. Avtalene 
inngås med en varighet på ett år eller fram til 01.07.2020.   

2. Enkle låseavtaler inngås for ett år eller fram til 01.07.2020.   
3. Det utarbeides avtaler som ivaretar prinsippene om åpenhet, forutsigbarhet, etterprøv-

barhet og likebehandling.   
4. Rådmannen bes om å gå i forhandlinger med idrettslagene som i dag ikke har økono-

misk godtgjorte driftsavtaler som er i tråd med kommunens prinsipper, jf. pkt. 3. Ny 
sak legges fram for Utvalg for oppvekst og kultur innen utgangen av første kvartal 
2019."  

 
Utvalg for oppvekst og kultur fulgte opp kommunestyrets vedtak i punkt 4 over i møte 4. fe-
bruar 2019. Det ble i saksframlegget redegjort for de avtaler som kommunen har med idretts-
lag og når disse utløper. Nye avtaler inngås suksessivt utover året ettersom de gamle løper ut. 
 
I møte 6. mai 2019 i utvalg for oppvekst og kultur ble det redegjort for de avtaler som nå er 
inngått med idrettslagene. Driftsavtale for Skihallen er inngått med Ski Alliansehall AS. Alle 
idrettslag i kommunen ble invitert til å inngi anbud. Kommunens innkjøpsavdeling håndterte 
prosessen og det framgår også av saksfremlegget at det er gjort undersøkelser i det private 
markedet. Tilbakemeldingene her var negative i forhold til omfanget av oppgaver og den pri-
sen som kommunen hadde fastsatt. Låse og lukkeavtale for de andre idrettshallene er inngått. 
 
I møte 3. juni 2019 er det redegjort for det videre arbeidet med driftsavtaler. Når det gjelder 
drift av isflaten og folkebadet er det vurdert at det bare er Ski IL Hockey og svømmeklubben i 
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Ski som kan påta seg disse oppgavene ut ifra krav til kompetanse. Rådmannen har innhentet 
juridisk vurdering på at man kan henvende seg direkte til disse uten annen konkurranse. 
 

4.4 Ski-Haugbro overføringsledning 

Prosjekteringen av VA-prosjektet Ski–Haugbro overføringsledning startet opp i 2012. Pro-
sjektet er kostnadsberegnet til ca. 396 mill. kr. Overføringsledningen skal stå ferdig i juli 
2021. I tillegg kommer Vevelstad–Kongslia spillvanntunnel til 100–200 mill. kr, som skal 
kobles til Ski–Haugbro overføringsledning.  
 
Kommunalteknikk har tradisjonelt hatt investeringsprosjekter på under 20 mill. kr. Det ble 
derfor vurdert at kommunen ikke hadde nok erfaring til å styre et så stort VA-prosjekt og at 
den dessuten manglet et prosjektstyringsverktøy for prosjekter av dette omfang. Kommunen 
har de siste par årene derfor prioritert å anskaffe et fullverdig prosjektstyringsverktøy. For å 
høyne ansattes kompetanse i styring av store investeringsprosjekter, ble 11 ansatte sertifisert i 
Prince2/Prosjektveiviseren.  
 
Etter anbudsrunde inngikk kommunen kontrakt for totalentreprise med Isachsen Gruppen AS 
i desember 2017.  Rådmannen omorganiserte høsten 2017 Ski–Haugbro prosjektet. Både pro-
sjektledelse og byggeledelse ble satt ut til HR Prosjekt AS, som Ski kommune har rammeav-
tale med. Følgende prosjektorganisering kom på plass 1.1.2018: 

 Styringsgruppe: rådmannens ledergruppe (rådmannen og kommunalsjefer). 
 Prosjektstyre: Kommunalteknikks virksomhetsleder, prosjektavdelingsleder og vann- 

og avløpsavdelingsleder. 
 Prosjektleder: HR Prosjekt AS.  
 Byggeleder: HR Prosjekt AS.   
 Ressursgruppe: ingeniører og driftspersonell i virksomhet Kommunalteknikk, som pro-

sjektstyre/prosjektleder trekker inn ved behov 
 
Internt skapte dette en del reaksjoner. Det har vært hevdet at: 

 Kommunen har brukt ressurser på å bygge opp kompetanse, men setter bort utfø-
ringen.  

o Dette oppleves i strid med arbeidsmiljøloven som slår fast at arbeidstakere skal 
gis mulighet for faglig og personlig utvikling. 

o Utsetting av prosjektledelsen henger dårlig sammen med at kommunen ønsker 
å få ned konsulentutgiftene.  

 Kommunens rammeavtale med HR Prosjekt AS dekker i hovedsak bare byggeledelse 
og ikke omfattende prosjektledelse.  

o Kommunens innkjøpsavdeling burde ha vært konsultert vedrørende leie av om-
fattende prosjektledelse fra HR Prosjekt AS. 

o Trolig burde prosjektlederoppdraget ha vært utlyst med en anbudskonkurranse. 
 Deler av vannforsyningen i Ski-Haugbro-prosjektet ble ved en feil utredet to ganger av 

Sweco. Dette kunne ha vært unngått. 
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4.5 Vurderinger 

Flere uheldige hendelser medførte misforståelse i forhold til at en flerbrukshall på 200 mill. 
kr. ble registrert på prioritert plass i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  
Ski kommune har i brev til fylkeskommunen redegjort for misforståelsen. Ski kommune har 
også endret sine rutiner når det gjelder innspill til regional plan. Det skal nå tydelig gå fram 
hvilke prosjekter som er i regi av Ski kommune og hvilke som er av andre aktører.  
 
Ski kommune har hatt flere driftsavtaler på idrettshaller og idrettsanlegg hvor avtalene har 
løpt år etter år uten at de har vært gjenstand for konkurranse eller har fulgt kommunens ordi-
nære rutiner for fullmakt ved inngåelse av kontrakt. Kommunestyret har fattet vedtak om at 
det skulle ryddes opp i gjeldene avtaler og at avtaler over kr 100 000 skulle konkurranseutsat-
tes. Prinsippene om åpenhet, forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling var en forutset-
ning for inngåelse av avtaler.  
 
Driftsavtaler har etter hvert som de har utløpt blitt konkurranseutsatt og nye avtaler er inngått.  
Etter revisors skjønn er avtaler nå gjort i samsvar med kommunestyrets vedtak. Kommunen 
har forholdt seg til lov om offentlige anskaffelser i prosessen. Juridisk bistand på området er 
også innhentet der kommunen har hatt behov for det. 
 
I VA-prosjektet Ski-Haugbro ble det engasjert eksterne konsulenter både som prosjektleder 
og byggeleder. Begrunnelsen var at Ski kommune ikke hadde tilstrekkelig erfaring i så store 
prosjekter. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Virksomhetsleder kommunal-
teknikk har sammen med andre sentrale personer i virksomheten vært en del av prosjektstyre. 
Prosjektleder har utarbeidet rapporter hver måned.  
 
Etter revisors vurdering har organiseringen av dette prosjektet vært relevant. Virksomhetsle-
der vurderte at kommunen hadde behov for ekstern kompetanse i dette prosjektet. 
 
Utover dette prosjektet er det opplyst at det i svært liten grad er benyttet eksterne prosjekt- og 
byggeledere. Ski kommune har også hevet kompetansen på prosjektledere ved at prosjektle-
dere har gjennomført kurs i Prince2 og blitt sertifiserte innen denne modellen for prosjektle-
delse.  
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5 GENERELLE TILBAKEMELDINGER 

Revisjonen har gjennomført en rekke intervjuer med politikere og representanter fra admini-
strasjon og virksomhetsnivå i kommunen, samt tillitsvalgte. Ut fra disse samtalene vil vi 
trekke frem at saksfremleggene til politisk nivå generelt oppleves som gode. Det ble vist til at 
enkelte idrettssaker har hatt mangelfulle saksfremlegg og derfor er blitt behandlet i flere om-
ganger.  
 
Det er også vist til at Ski kommunestyre har mange saker. Dette krever at kommunen har til-
strekkelige ressurser til saksforberedelse. Bemanningen kan oppleves som en begrensning for 
leveransene. 
 
Gjennom samtalene kommer det også frem at det er en viss friksjon når det gjelder hvor gren-
sen går mellom politikk og administrasjon. På den ene siden kan mangelfull kvalitet på saks-
fremlegg føre til et sterkere engasjement fra politikere for å klarlegge saksforhold. Ansatte har 
gitt uttrykk for at de kan oppleve dette som fokus på detaljer. Samtidig erkjennes det at der-
som saksfremleggene er grundige, gis det ofte politisk tilslutning til disse.  
 
Det understrekes at dersom det er misnøye med leveransene fra administrasjonen, er det 
viktig at kritikken fra politisk nivå er spesifikk, proporsjonert og balansert slik at fokus for 
forbedringer kan innrettes mot det som er problemet. Fra administrasjon og ansatte gis det ut-
trykk for at bestillingene fra politisk nivå må være tydelige. 

5.1 Vurderinger 

Det er viktig å ta utgangspunkt i hva som er hovedinntrykket; administrasjonens saksfremlegg 
oppfattes generelt som gode. Revisjonen finner ikke belegg for å hevde at det i kommunens 
administrasjon er en ukultur eller manglende forståelse for hvordan kommunen styres. Revi-
sjonen mener det er grunn til å gripe tak i det som fremstår som et kjernepunkt; hvilke krav 
skal settes til forberedelsene av politiske saker. Tilbakemeldingene tyder imidlertid på at rol-
lene mellom politikk og administrasjon bør trekkes skarpere opp. Dette handler om en avkla-
ring av krav og forventninger til saksforberedelse og oppfølging av saker. Både administra-
sjon og politisk nivå bør engasjeres i dette.  
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6 SYSTEMER OG RETNINGSLINJER  

 
1. I hvilken grad har kommunen system og retningslinjer som sikrer en forsvarlig 
saksforberedelse av politiske saker? 

 Er det etablert maler/sjekklister som støtte/hjelpemiddel i saksbehandlingen, 
og hvordan etterleves disse? 

 Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning i saksbehand-
lingsprosessen, og hvordan etterleves disse? 
 

2. I hvilken grad er det etablert rutiner for iverksetting og oppfølging av politiske ved-
tak?4 

 I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak om noe 
er uklart?  

 I hvilken grad er det satt frister for iverksetting av vedtak? 
 Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det skjer 

uventede hendelser som påvirker iverksetting/oppfølging av vedtak?5 
 

3. I hvilken grad har kommunen system for å følge opp avvik knyttet til iverksetting 
og oppfølging av politiske vedtak? 

 I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik knyttet til iverk-
setting og oppfølging av politiske vedtak? 

 I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik? 
 
 
 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Kjernen i problemstillingen er forsvarlig håndtering av politiske saker. Med politiske saker, 
forstås saker som skal behandles i kommunestyret, formannskap og politiske utvalg. Saker 
hvor rådmannen har delegert myndighet, er unntatt.  
 

§ 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet: "Administrasjonssjefen skal påse 
at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak 
blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i sam-
svar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for be-
tryggende kontroll."  

 
Kommunelovens § 23 knytter forsvarlighetsbegrepet til utredningen som ligger til grunn for 
kommunestyrets beslutninger, og oppfølgingen av denne. Beslutningene kommer som vedtak.  
 

                                                 
4 Iverksetting vil si gjennomføring av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak vil si rapportering av ved-
taksiverksettingen, samt eventuelt å legge saken frem til ny behandling. 

5 Politisk nivå vil si politiske (folkevalgte) organer.  
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Den nye kommuneloven av 22.6.2018 følger i stor grad opp gammel kommunelovs § 23. Be-
stemmelsene, som er gitt i § 13 i ny lov, inneholder imidlertid noen presiseringer som under-
streker hva lovgiver sikter til. 
 
§ 13-1, tredje ledd fastslår kommunedirektørens utredningsplikt. Dette er en videreføring av 
tidligere bestemmelse, men med en noe nærmere presisering enn foregående kommunelov. 
Saker som legges fram for folkevalgte organer, skal, som tidligere, være forsvarlig utredet. 
Bestemmelsen presiserer nå at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak. Utredningen skal inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum. I 
tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor om-
fattende denne utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle saks om-
fang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre. 
 
Andre ledd fastslår at rådmannen skal lede den samlete kommunale administrasjonen, med de 
unntak som følger av lov, og innenfor de instruksene, retningslinjene eller påleggene kommu-
nestyret gir. Dette er i hovedsak en videreføring av tidligere § 23. Formuleringen instruksene, 
retningslinjene og påleggene er imidlertid en presisering for å understreke at kommunestyret 
må være tydelig dersom de ønsker å komme med føringer til rådmannen. 
 
Fjerde ledd sier at kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, 
blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Denne iverksettelsesplikten følger også av tidligere § 23, 
men det er nå presisert at dette skal skje uten ugrunnet opphold. I tillegg er det tatt inn en ny 
bestemmelse som sier at hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige 
forhold som har sentral betydning for iverksettelse av vedtaket, skal han eller hun gjøre det 
folkevalgte organet oppmerksom på det på en egnet måte. 
 
§25-1 i ny kommunelov sier at ved internkontroll etter denne paragrafen skal rådmannen: 
 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
 
Revisjonskriterier: 

 Saker som legges fram for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. Utredningen 
skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

 
 Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverk-

satt uten ugrunnet opphold. Hvis rådmannen blir oppmerksom på faktiske eller rettslige 
forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun 
gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

 
 Rådmannen skal lede den samlete kommunale administrasjonen, med de unntak som 

følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. 
 

 Rådmannen skal avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. 
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6.2 Forsvarlig saksforberedelse 

6.2.1 System for saksforberedelse 

Saksforberedelser i Ski kommunes administrasjon kvalitetssikres på en rekke måter:  
 

a. Nye saker: Nye saker fordeles på ukentlige virksomhetsmøter og avdelingsmøter, der 
saksforberedelse også blir drøftet. Utvalg, Formannskap og Kommunestyre har rundt 
ni møter per år. Skrivefrist er 2,5 uker før møtene. 
 

b. Fullført saksbehandling: Rutinebeskrivelsen Saksbehandling – praktisering (2001; 
11 sider) beskriver hvordan fullført saksbehandling skal praktiseres i Ski kommune. 
Saksbehandlers saksfremstilling godkjennes av virksomhetsleder, som sender saken 
videre opp. Ved innsigelser fra kommunalsjef eller rådmann returneres saken til saks-
behandler, som retter opp saksfremstillingen i samråd med virksomhetsleder. Alle har 
et ansvar for å gjennomgå og belyse saken. Prinsippet om fullført saksbehandling skal 
bidra til kvalitet i saksforberedelsene. 
 

c. Sak-/arkivsystemet ESA: Alle saker står med en ansvarlig saksbehandler. Saksfram-
leggene er underskrevet av rådmann og kommunalsjef. Malen for saksframlegg har 
følgende deler:  

 Forslag til vedtak.  
 Ingress/hovedbudskap. 
 Saksopplysninger. 
 Vurdering, herunder konsekvenser for økonomi og miljø mv. 
 Konklusjon.  

 
d. Kvalitetssystem: Som en del av internkontrollen benytter kommunen kvalitetssyste-

met Kvalitetslosen, som er tilgjengelig for alle ansatte på kommunens intranett.6 Flere 
hundre rutinebeskrivelser ligger her oppdatert, men disse handler i mindre grad om 
saksutredning.  
 

e. Tilgjengelig digitalt: Politisk sekretariat legger alle politiske saker ut på Ski kommu-
nes nettsider (Politisk møtekalender).  
 

f. Saksoversikt: En oversikt over saker som er under utarbeiding til politiske organer, 
oppdateres månedlig og går til administrativ ledelse. Virksomhet Plan, bygg og 
geodata fører oversikt over alle pågående reguleringssaker (ca. 30), som har lang saks-
forberedelse.  
 

g. Rapportering til politiske organer: Månedsrapporter om økonomi og sykefravær, 
samt konsulentbruk (fra august 2018), går til formannskapet. Tertialmeldinger etter 1. 
og 2. tertial går til formannskap og kommunestyre; 3. tertial dekkes av kommunens 
årsrapport. Budsjettarbeidet følger årshjul.7  

                                                 
6 Ski kommune innførte kvalitetssystemet Kvalitetslosen fra Compilo AS i 2013. 

7 Kommunestyresak om vedtaksoppfølging hvert halvår hører også med til kvalitetssikringsrutinene, men omtales 
under problemstilling nr. 2. 
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Rutinebeskrivelsen Saksbehandling – praktisering (2001) utdyper begrepet fullført saksbe-
handling (s. 2): "Fullført saksbehandling vil si at den som behandler/utreder en sak i første in-
stans (fagsektoren), lager en komplett saksframstilling som har slik form og innhold at saken 
kan behandles i alle aktuelle folkevalgte organer – uten nye utredninger/ tilføyelser underveis. 
Det betyr at den som er saksbehandler i første fase har totalansvar for å framstille saken i hele 
dens bredde – og legge vekt på [å] bringe fram alle relevante fakta og belyse alle forhold av 
betydning – for derigjennom vurdere de samlede konsekvenser for kommunen som helhet – 
og ikke bare snevre saksfelt. Dette fremtvinger igjen at saksbehandler i en tidlig fase må ta 
kontakt med alle instanser som berøres av saken; innen egen sektor, andre sektorer, personal-
avdelingen, økonomiavdelingen, rådmannens saksbehandler etc. – og innarbeide synspunk-
ter/faktaopplysninger fra disse." Videre (s. 3): "Dette innebærer at administrasjonen er ferdig 
med saken når den går til politisk behandling, og at administrasjonen ikke overprøver f.eks. et 
vedtak i et organ før saken går videre til formannskap og kommunestyre." Unntak gjøres når 
vedtak er ulovlig; "administrasjonen må opplyse om ulovlige vedtak".  
 
I korthet kan en si at de mest sentrale elementene i retningslinjen fokuserer på følgende: 

 Alle saksfremlegg håndteres i saks- og arkivsystemet.  
 Alle saksbehandlere har kunnskap om å opprette saksfremlegg og sende dette til god-

kjenning. Virksomhetsleder er ansvarlig for at saksbehandlere i sin virksomhet får nød-
vendig opplæring. 

 Alle aktuelle utvalgene/rådene som skal behandle den aktuelle saken, skal settes opp i 
den rekkefølgen de avholder sine møter.  

 Saksfremlegget sendes til godkjenning ihht. angitte frister. 
 
Revisjonen vil poengtere at veilederen innleder med følgene presisering: «Dette hefte er ment 
å gi en beskrivelse av hvordan fullført saksbehandling skal praktiseres, og er ikke ment å være 
en veileder i saksbehandling og utredningsteknikk.» 
 
Saker til politisk behandling – Adm. retningslinje (2016) har følgende mål (s. 1): "Alle saks-
framlegg håndteres gjennom den elektroniske flyten i saks- og arkivsystemet (p.t. ESA 8) på 
en korrekt måte og innenfor tidsfristen." Videre: "Retningslinjen gjelder for alle ansatte som i 
sitt arbeid forbereder, godkjenner og ferdigstiller saker til politisk behandling. […] Virksom-
hetsleder er ansvarlig for at saksbehandlere i sin virksomhet får nødvendig opplæring. […] 
Før saksfremlegget påbegynnes skal utvalgsbehandlingen angis… i den rekkefølgen de avhol-
der sine møter. […] Saksbehandler sender saksfremlegget til godkjenning til leder, virksom-
hetsleder eller respektiv kommunalsjef, ved å benytte 'Saksfremlegg sendes til godkjenning'. 
[…] Godkjenner kan legge inn kommentarer og sende saken i retur til saksbehandler, med 
'Saksfremlegg er IKKE godkjent av leder. Sendes saksbeh.' […] Kommunalsjef sender det til 
Rådmannen som siste instans, med 'Saksfremlegg er godkjent av Kommunalsjef. Sendes Råd-
mann'. […] Rådmannen godkjenner og sender til møtesekretær, med 'Saksfremlegg er god-
kjent av Rådmann. Sendes møtesekretær'." 
 
Saksbehandling generelt – Adm. prosedyre (2018) gjelder saksbehandling av enkeltvedtak, 
men følgende (s. 1) er også relevant for saksforberedelse til politiske organer: "Virksomhets-
leder/avdelingsleder/saksbehandler har ansvar for at saksbehandling skjer i henhold til gjel-
dende lovverk og forskrifter, samt vedtatt prosedyre."  
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Ski kommune tok i bruk sak-/arkivsystem Kontor 2000 (K2000) fra IBM i 1999. EDB Busi-
ness Partner overtok programvaren og endret varemerket til ESA i 2006. EDB Business Part-
ner fusjonerte med ErgoGroup i 2011. Selskapet endret navn til EVRY AS i 2012. Ski kom-
mune oppgraderte til ESA i 2013.  
 
"ESA er brukt i mer enn 150 norske kommuner i tillegg til flere andre offentlig virksomhe-
ter", opplyser Evry.com. "Med saksgangsfunksjoner og egne veivisere blir de ansatte guidet 
igjennom arbeidsprosessene. Dette gir høy kvalitet og effektiv saksbehandling, samtidig som 
arkivkravene i Noark5 tilfredsstilles. […] ESA muliggjør fullelektroniske og effektive ar-
beidsprosesser for både saksbehandling og politisk behandling av saker og dokumenter. […] 
Løsningen støtter de offentlige standarder for integrasjon mot kart, matrikkel, fagsystemer og 
portaler. […] Når administrasjonen er ferdig med sine saksforberedelser gir ESA 8 med mo-
dulen Papirløse møter mulighet for store besparelser ved forberedelser og utsending av doku-
menter til møter." 
 
Ski kommune gir ikke sine saksbehandlere kurs i utarbeiding av saksframlegg, men medarbei-
derbasert opplæring. –For å lage en sak, hentes malen fra saksarkivet. Dernest kan lederen gi 
innføring ved å vise til liknende saker. Før en sak sendes til politisk behandling, må den gjen-
nom flere godkjenningsledd. Hvis et ledd ønsker en endring i fremstillingen, returneres saken 
til saksbehandleren med kommentarer, sier HR-sjefen. 
 
Etter forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen 
(2017) ble rutinene for elektronisk godkjenning/underskrift noe innskjerpet, opplyser kommu-
nalsjef for Administrasjon: 

 Saksframlegg til politiske organer skrives i sak-/arkivsystemet ESA, der de godkjen-
nes elektronisk av rådmann og kommunalsjef. Dette vises med deres trykte underskrif-
ter nederst. 

 Notater til politiske organer skrives i ESA og godkjennes elektronisk av rådmann og 
kommunalsjef, men det vises ikke med underskrifter. Saksbehandler fremgår. 

 Administrative enkeltvedtak skrives i ESA og godkjennes elektronisk av virksom-
hetsleder. Dette vises med virksomhetsleders og saksbehandlers underskrifter.  

 Brev til eksterne skrives i ESA og sendes med saksbehandlers underskrift. 
 Bindende avtaler med eksterne skrives i ESA og godkjennes elektronisk av rådmann 

og kommunalsjef/virksomhetsleder/saksbehandler. Dette vises med deres underskrif-
ter. 

 
Ski kommune har seks faste utvalg: Eiendomsutvalg, Plan- og byggesaksutvalg, Utvalg for 
teknikk og miljø, Utvalg for omsorg og helse, Utvalg for oppvekst og kultur og Partssammen-
satt utvalg. Oppegård kommune har til sammenlikning tre faste utvalg: Levekårsutvalg, Ut-
valg for miljø og plan og Administrasjonsutvalg, som tilsvarer Partsammensatt utvalg. 
 
Investeringsprosjekt for idrettsbygg i Ski kommune har følgende saksgang: 

 Reguleringsplaner og byggesaker skal først behandles av Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede, i noen saker også av Eldrerådet. 

 Plan for idrett og friluftsliv skal behandles både av Utvalg for oppvekst og kultur og 
Utvalg for teknikk og miljø. Begge utvalgene innstiller til Kommunestyret. Dette for-
utsetter at saken ikke innebærer nye økonomiske forpliktelser; da må den først innom 
Formannskapet. 
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 Regulering av et område for bygging av et større idrettsanlegg (eksempelvis svøm-
mehall) skal først behandles av Plan- og byggesaksutvalget og til slutt av Kommune-
styret. 

 Bygging av et idrettsbygg (eksempelvis turnhall) skal først behandles av Eiendoms-
utvalget og av Utvalg for oppvekst og kultur og deretter av Kommunestyret. Dersom 
saken innebærer nye økonomiske forpliktelser, må den først innom Formannskapet. 

 Bygging av et idrettsanlegg (eksempelvis isflate) skal først behandles av Utvalg for 
teknikk og miljø og Utvalg for oppvekst og kultur og deretter av Kommunestyret. Der-
som saken innebærer nye økonomiske forpliktelser, må den først innom Formann-ska-
pet. 

 
En gjennomgang av kommunestyrevedtak viser at det i Ski kommune i 2018 ble gjort 133 
vedtak.  Tabellen under viser en sammenligning mot Oppegård kommune: 
 
 

 
 
 
Tabellen viser at det i Ski kommune gjøres betydelig flere kommunestyrevedtak enn i Oppe-
gård kommune.  I 2017 var det over dobbelt så mange vedtak i Ski som i Oppegård kommu-
nestyre. Tallene fra Oppegård kommune inneholder også referatsaker, mens i Ski kommune 
kommer disse i tillegg. 
  

6.2.2 Statens utredningsinstruks 

Revisjonen viser til at Staten har fastsatt en egen utredningsinstruks8. Formålet med denne er 
"å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som f.eks. reformer, regelend-
ringer og investeringer". Instruksen skal brukes på både små og store tiltak, og gjøres så om-
fattende som nødvendig.  
 

                                                 
8 Kgl.res.19. februar 2016. Se også veileder til utdanningsinstruksen, utgitt av Direktoratet for økonomistyring 
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Instruksen er bygget opp omkring seks spørsmål/områder som skal besvares i alle utred-
ninger. Disse punktene skal sikre et godt beslutningsgrunnlag.   
 
Det er viktig at beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Ufullstendig eller mang-
lende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som 
gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser. 
 
Instruksen ble senest revidert i 2016. De viktigste endringene var forenkling og tydeligere 
skal-krav: bestemmelsene blir enklere og mer konkrete. Regler som er unødig kompliserte el-
ler vanskelig å praktisere, er endret eller fjernet. Formuleringer som kan være vanskelig å for-
stå, er endret eller fjernet. 
 
Det er etablert minimumskrav til utredning i form av seks spørsmål som skal besvares i alle 
utredninger: 

1. Problembeskrivelse. Hva vil vi oppnå?  Berører bl.a. omfang, alvorlighetsgrad og 
hvem som berøres. Både dagens situasjon og forventet virkning av tiltak (mål) bør be-
skrives. 

2. Hvilke tiltak er relevante?  Hva er alternative tiltak?  
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? Er det absolutte begrensninger for tilta-

kene? For eksempel til rettssikkerhet, likebehandling eller lignende. 
4. Positive og negative virkninger av tiltakene? Virkningene bør tallfestes og verdsettes i 

kroner dersom informasjon om dette er lett tilgjengelig, og de bør oppgis i årlige stør-
relser for den perioden man forventer at de skal inntreffe.  

5. Hvilke virkninger er det knyttet usikkerhet til, og kan det iverksettes tiltak som kan re-
dusere usikkerheten? Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?  

6. Hva ligger til grunn for anbefalingen, og hvilke avveininger som er gjort? Hvilke for-
utsetninger gjelder? 

 
Det understrekes også at kravene til utredning og ressursene som brukes på utredninger, bør 
stå i forhold til virkningene av det foreslåtte tiltaket. Enhver sak skal ikke utredes i like stort 
omfang.  Instruksen gjelder ikke kommuner, og er på noen områder begrenset av lovverk. An-
svaret for å forvalte instruksen er delegert til Direktoratet for økonomistyring. Det er utarbei-
det en egen veileder for instruksen. 
 

6.3 Iverksetting og oppfølging av vedtak 

Etter hvert kommunestyremøte tilbyr ordfører og varaordfører å ha møte med rådmann og 
kommunalsjefer for å avklare eventuelle uklarheter i vedtakene. Ordfører deltar en halvtime i 
rådmannens ledermøter én gang i måneden for informasjonsutveksling. 
 
Revisjonen er orientert om følgende normalrutine for iverksetting og oppfølging av vedtak: 
 

 Politisk sekretariat utarbeider protokoll og sender særutskrift til saksbehandler 
og saken legges inn i kommunens vedtaksoversikt.  

 Iverksettelsesfrist står ofte i den enkelte sak. 
 Rådmannen har pålagt virksomhetslederne å følge med på protokoller.  
 Noen saker tas opp i rådmannens ledermøter.  
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 Hver kommunalsjef følger opp sine virksomhetsledere. 
 
Sak om samlet oppfølging av kommunestyrevedtak fremmes for kommunestyret hvert halvår. 
– i juni og desember. Vedtaksoversiktens tabell har en kolonne med status, der hvert punkt i 
vedtakene kommenteres. På noen vedtakspunkter står det "utført"; på andre står det en detal-
jert status. 
 
Fra politisk side er det gitt uttrykk for at det oppleves at politiske vedtak som ikke er i tråd 
med hva virksomheten mener, kan være vanskelig å få gjennomført eller å få svar på. Videre 
er det pekt på at rådmannens saker om vedtaksoppfølging hvert halvår er meget nyttige doku-
menter som gir god oversikt over vedtakenes status, hva som er gjort og forventet fremdrift.  
 
Budsjettavdelingen opplyser at den går gjennom alle vedtak fra kommunestyret for å fange 
opp nye og eventuelle endringer på tidligere vedtatte investeringsprosjekter som påvirker bud-
sjettet. Endringer legges inn i et regneark hvor alle årets investeringer framgår. Vedtakene fra 
kommunestyret legges også inn i regnskapssystemet. Ski kommune mener å ha god kontroll 
på de vedtak som kommunestyret fatter som medfører budsjettendringer. 
 

6.4 System for avviksoppfølging av vedtak 

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 in-
vesteringsprosjekter 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. Rapportering for tredje tertial inngår i kommunens årsberetning. I Årsberet-
ning 2018 kap. 2.4 økonomisk rapportering er det redegjort for 33 investeringsprosjekter. Av 
disse er det rapportert om merforbruk på sju prosjekter og mindreforbruk på de resterende 26 
prosjektene. For prosjekter med mindreforbruk er dette i all hovedsak forklart med at fram-
driften eller behovet ikke har vært slik det var tenkt da budsjettet ble vedtatt. Fire av prosjek-
tene er løpende investeringsprosjekter som eksempelvis IT-investeringer. For ingen av pro-
sjektene er det opplyst hva prognosen for prosjektet er og om det vil kunne forventes over-
skridelser. Det er heller ikke opplyst noe om eventuell forsinkelse i det enkelte prosjektet. 
 
I forbindelse med rapportering i tertialrapporter blir budsjettavdelingens tall kvalitetssikret av 
Virksomhet Eiendom og Virksomhet Kommunalteknikk. 
 
Virksomhet Eiendom utarbeider hver måned en rapport for alle pågående investeringsprosjek-
ter 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 områ-
dene:  
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 Status 
 Utfordringer  
 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 kommunens årsmelding rapporteres det kun på et utvalg av de største investeringsprosjek-
tene, samt de med vesentlige budsjettavvik for året. I regnskapsdelen av årsmeldingen rappor-
teres det på samtlige prosjekter.  
 

6.4.1 Driftsrelaterte avvik  

Ski kommune benytter systemet Kvalitetslosen som avvikssystem for driftsrelaterte avvik. 
Systemet kan brukes av ansatte for også å rapportere om avvik fra politiske vedtak. Sammen-
drag av innmeldte avvik fremlegges i tertialmeldingene, samt at en internkontrollrapport 
fremmes for kommunestyret hvert halvår.  
 
Kvalitetslosen inneholder en avviksmodul der tre typer avvik rapporteres: HMS-avvik/ansatte, 
organisasjon/internt, og tjeneste/bruker.   
 
Revisjonen får opplyst at avvik også registreres i fagsystemer og regneark. Kommunalteknikk 
opplyser at innen teknisk drift benyttes fagsystemet Gemini. Dette gir publikum mulighet til å 
melde svikt i vannforsyning mv. På nettsiden "Fiks gata mi" kan publikum melde hull i vei og 
sviktende veilys. Feilmeldinger fra innbyggere føres ikke inn i Kvalitetslosens avviksmodul.   
 
Innen virksomhet Eiendom opplyses at alle hendelser skal dokumenteres i fagsystem for for-
valtning, drift og vedlikehold (FDV). Driftsavvik føres dermed i to systemer – FDV og Kvali-
tetslosen. Det opplyses av dobbeltregistreringen er tungvint, men tar ikke mye tid.  
 

6.5 Vurderinger og konklusjoner 

De fleste beslutninger foretas av administrasjonen basert på delegert fullmakt. Dette dreier seg 
i all hovedsak om saksbehandling og vedtak med basis i lov, forskrift og annet regelverk som 
legger føringer for beslutningen (vedtaket). Når administrasjonen forestår slik oppgaveløs-
ning, skjer dette med utgangspunkt i et faglig skjønn. Kjernen i administrasjonens kompetanse 
er den faglige innsikten.   
 
Kommunens administrasjon er partipolitisk nøytral og skal bistå det til enhver tid sittende 
kommunestyre med å gjennomføre den politikk som kommunestyret ønsker å føre. Admini-
strasjonens faglige kompetanse er fortsatt grunnlaget for de saksutredninger hvor avgjørelser 
fattes på politisk nivå. Men når saker legges frem for beslutninger på politisk nivå, er den po-
litiske skjønnsutøvelsen også en sentral faktor. Denne type saker krever derfor en annen form 
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for utredning enn den saksbehandlingsformen hvor faglig skjønn utøves med utgangspunkt i 
lov, forskrift og annet bindende regelverk. 
 
Saksutredere må ha kunnskaper om kommunens styreform og politiske prioriteringer. Poli-
tiske vedtak må være forsvarlige, dvs. de må bygge på en utredning som gir et faktisk og rett-
slig grunnlag for å treffe vedtak.  
 
Ski kommune har flere systemer og rutiner som skal kvalitetssikre saksforberedelsen av poli-
tiske saker. Saksframlegg og notater til politiske organer godkjennes også elektronisk av råd-
mannen og kommunalsjef i ESA før de fremmes. Dokumenter arkiveres som regel med mu-
lighet for innsyn.  Krav til behandlingen av saker som skal til politisk behandling, har fokus 
på selve prosessen med å utarbeide saksfremlegget, dvs. hvem som skal involveres, på hvilket 
tidspunkt, krav til registrering i saks- og arkivsystemet etc. Dette er naturligvis viktig. Men 
det er påfallende at det ikke stilles krav til selve utredningen, til tross for at denne skal gi et 
"faktisk og rettslig grunnlag" for å være forsvarlig, slik kommuneloven krever. Vi tror at 
kommunen vil være tjent med å utvikle en form for utredningsinstruks. Revisjonsrapporten 
viser som et eksempel på kravene som staten har satt til en slik instruks.   
 
Vi vil også peke på den spenningen som er observert mellom politisk og administrativt nivå 
når det gjelder saksforberedelser og gjennomføringen av politiske vedtak. En sterkere styring 
av administrasjonens utredningsarbeid, vil kunne bidra til at misforståelser unngås. Tydeligere 
rolleforståelse kan ha positiv innvirkning på organisasjonskulturen ved at saksbehandlere har 
et klarere bilde av hvilke forventninger som stilles til et utredningsarbeid. Tilbakemeldingene 
viser også at dette er ønsket, både fra politisk hold og fra ansatte i kommunen. 
 
Revisor mener det kan være nyttig å sette krav til utredningsarbeidet gjennom en slik instruks. 
Vi tar ikke stilling til om de seks punktene staten bruker som en mal, er dekkende for kommu-
nen. Dette tror vi kommunen selv er best til å vurdere. 
 
Ski kommune har rutiner for fange opp og registrere politiske vedtak. Sak om samlet oppføl-
ging av kommunestyrevedtak fremmes hvert halvår for kommunestyret. Status for hvert ved-
tak kommenteres her. Etter vårt skjønn gir dette en tydelig status og oversikt over framdriften 
og avvik i de enkelte vedtak kommunestyret har fattet.  
 
Sammenlignet med Oppegård kommune har Ski kommune de senere år behandler langt flere 
saker i kommunestyret. Omfanget av antall saker, samt organiseringen av de politiske utval-
gene, stiller store krav til utredningskapasitet i Ski kommunes administrasjon. 
 
Ordfører deltar i deler av rådmannens ledermøter en gang pr. måned, i tillegg er det åpnet for 
også å avklare uklarheter i vedtak både med ordfører og varaordfører etter hvert kommunesty-
remøte.  
 
Politiske vedtak iverksettes og følges normalt opp i Ski kommunes administrasjon, etter vårt 
skjønn, på en god måte. Vedtak avklares og frister settes i administrasjonen, som rapporterer 
samlet om vedtaksoppfølging til kommunestyret hvert halvår. Når administrasjonen ser at 
iverksetting av vedtak hindres, tilbakemeldes det til politisk nivå.  
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Avvik knyttet til gjennomføring av politiske vedtak som vedrører investeringer gjøres også i 
årsberetning og tertialrapporter.  Her gis det lite informasjon om avvik knyttet til framdrift, 
økonomi og konsekvens. Rapporteringer bør være tydeligere på disse områdene. 
 
Ski kommune har systemer for oppfølging av interne- og driftsrelaterte avvik.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Follo distriktsrevisjon IKS:                                 Organisasjonskultur – Ski kommune 

 

27 

7 KILDER 

Lover, forskrifter, rundskriv og meldinger til Stortinget mv.9  
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1993/2018.  
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967/2015. 
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), 1999/2016.   
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), 2016.  
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., 2004. 
 
Statistikk og forskningsrapporter m.m. 
Statistisk sentralbyrå, 2018: Kostra-statistikk. 
 
Akershus fylkeskommune 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Handlingsprogram 2017–2020, vedtatt 
av Akershus fylkesting 19.12.2016. 
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Handlingsprogram 2018–2021, vedtatt 
av Akershus fylkesting 19.3.2018. 
 
Idrettsorganer i Ski:  
Ski idrettsråd, 8.5.2018: Årsmelding 2017. 
 
Ski kommune: 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008–2018, Ski kommune med årlige 
handlingsprogrammer. 
Samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Ski idrettsråd, 2010. 
Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018–2020, 2017. 
Vedtaksoppfølging 1 2018. 
2. Tertialmelding 2018.  
Diverse notater, bl.a. om status i prosjektet Ski turnhall.  
Diverse dokumenter og e-poster fremlagt av varaordfører.  
Medarbeiderundersøkelse (HKI) 2018 – rapporter.  
Ny turnhall – Ski kommune, Jostein Rønsen Arkitekter AS 21.12.2017. 
Bedriftsrapport etter gjennomføring av helsekontroll arbeidshelse, Stamina 5.7.2017. 
Nett-TV kommunestyremøter. Ski.kommune.no. 
Reglement for Eiendomsutvalget, 2015. Ski.kommune.no: Reglementer i Ski kommune. 
Delegeringsreglement, 2016.  
Delegering av fullmakt fra rådmannen, 2017. 
Økonomireglement, 2017.  
Prosjekthåndbok for byggeprosjekter, virksomhet Eiendom 2005/2017.  
Saksbehandling – praktisering, 2001.  
 
Follo distriktsrevisjon IKS: 
Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen, 2017. 
Internkontroll, 2017. 
Anbud i Ski kommune, 2005.  
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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