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Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00010-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Enebakk kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016, Enebakk KU
Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006-2019
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 13.02.2020 å bestille utarbeidelse av Risiko- og
vesentlighetsvurdering (ROV) som grunnlag for følgende planer:



Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ble bestilt utført av Viken kommunerevisjon IKS.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Enebakk kommunestyre vedtok 05.12.16 i sak 105/16 Saksframlegg ROS-analyse
2016 for Enebakk kommune følgende:
1. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med virkning fra
2017.
2. ROS-analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.
3. Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.
4. Viktige elementer fra strategisk ROS-analyse innarbeides i kommunens beredskapsplaner.
5. Kommunen bes utarbeider en oversikt over tilgjengelig ressurser og materiell både i
kommunal og privat eie.

Etter planen skal ROS-analysen revideres innen årsskiftet 2020/2021.
Saksframlegg og Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016 følger vedlagt.
Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 – 2018
Vedlagt følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for
perioden 2006 – 2018 med revisjonens anbefalinger for hvert av prosjektene.
Rapportene kan leses her:
https://www.follofiks.no/forvaltningsrevisjon/enebakk/
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VURDERING
Som grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingen (ROV) bør benyttes bl.a.
kommunale dokumenter og vedtak, tilgjengelige statistikker (bl.a. KOSTRA) og
tilsynsrapporter. I tillegg bør det innhentes informasjon fra rådmann, ordfører,
politikere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, kontrollutvalg, sekretariat og
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.
Avslutning
Ordfører har i e-post, datert 03.03.2020, og rådmann har i e-post, datert 24.02.2020,
bekreftet at de vil møte i kontrollutvalgets møte for å komme med betraktninger på
risikoområder og fremtidsutfordringer knyttet til kommunen, kommunens eierskap i
kommunale og interkommunale selskap samt interkommunale samarbeid.
Ås, 05.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2011/166

Arkivkode:

Saksframlegg
144

Saksbehandler:

Leif Aksel Nateid

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

53/16
33/16
89/16
8/16
72/16
105/16

Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for teknikk og utvikling
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2016
16.11.2016
24.11.2016
14.11.2016
28.11.2016
05.12.2016

Saksframlegg ROS-analyse 2016 for Enebakk kommune
Dokumenter som er vedlagt:
2011/166-12 ROS analyse 2016
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med
virkning fra 2017.
2. ROS analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 15.11.2016
Behandling:

Omforent forlag til nytt pkt 4 og 5:
4. Viktige elementer fra strategisk ROS-analyse innarbeides i kommunens
beredskapsplaner.
5. Kommunen bes utarbeider en oversikt over tilgjengelig ressurser og materiell både i
kommunal og privat eie.
Votering: Enst. for rådmannens innstilling, ADU`s innstilling pkt 3 og omforent forslag.
KOS INNSTILLING:

1. «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med
virkning fra 2017.
2. ROS-analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.
3. Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.
4. Viktige elementer fra strategisk ROS-analyse innarbeides i kommunens
beredskapsplaner.
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5. Kommunen bes utarbeider en oversikt over tilgjengelig ressurser og materiell
både i kommunal og privat eie.

Saksprotokoll for Utvalg for helse og omsorg - 16.11.2016
Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling og KOS-utvalgets pkt 3,4 og 5 enst. vedtatt
HOS INNSTILLING:
6. «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med
virkning fra 2017.
7. ROS analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.
8. Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.
9. Viktige elementer fra strategisk ROS-analyse innarbeides i kommunens
beredskapsplaner.
10. Kommunen bes utarbeider en oversikt over tilgjengelig ressurser og materiell
både i kommunal og privat eie.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 24.11.2016
Behandling:

KOS’ innstilling ble fremlagt:
Votering

Rådmannens innstilling
KOS’s innstilling

0 stemmer
enstemmig

VEDTAK:

1. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med
virkning fra 2017.
2. ROS-analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.
3. Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.
4. Viktige elementer fra strategisk ROS-analyse innarbeides i kommunens
beredskapsplaner.
5. Kommunen bes utarbeider en oversikt over tilgjengelig ressurser og
materiell både i kommunal og privat eie.

Saksprotokoll for Administrasjonsutvalget - 14.11.2016
Behandling:

Omforent forslag til nytt punkt 3:
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Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.
Votering: Enst. for rådmannens innstilling og omforent forslag.
ADU’s innstilling:

11. «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med
virkning fra 2017.
12. ROS analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.
13. Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.

Saksprotokoll for Formannskapet - 28.11.2016
Behandling:

Votering:
TEK’s innstillig enstemmig vedtatt
FSK’s innstilling:

1. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2016» vedtas og gjøres gjeldende med
virkning fra 2017.
2. ROS-analysen m/delplaner revideres hvert fjerde år.
3. Innkvarterings- og andre nemder innkalles til møte for å avklare roller.
4. Viktige elementer fra strategisk ROS-analyse innarbeides i kommunens
beredskapsplaner.
5. Kommunen bes utarbeider en oversikt over tilgjengelig ressurser og materiell både
i kommunal og privat eie.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Risiko ved en ulykkeshendelse skal gi et bilde av hvor stor fare det er knyttet til den enkelte
ulykkeshendelse. Gjennom arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen vurderes de ulike
hendelser i forhold til sannsynligheten for at de vil inntreffe, samt hvilke konsekvenser dette
vil forårsake dersom de inntreffer.
Kommunens beredskapskoordinator og representanter fra virksomhetsområdene utarbeider og
reviderer den «Helhetlige ROS-analysen».
Bakgrunn

Enebakk kommune har utarbeidet beredskapsplaner på alle fagområder basert på den
Helhetlige ROS-analysen, men disse er ikke oppdatert årlig slik kommuneplanen legger opp
til. Follo Distriktsrevisjon hadde en forvaltningsrevisjon på Sikkerhet og Beredskap, og
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påpekte dette i en rapport datert 17.11.2015.
En av anbefalingene de kom med var at Enebakk kommune reviderte Helhetlig ROS-analyse
og overordnet beredskapsplaner.
Med utgangspunkt i denne rapporten og en etablert prosjektgruppes arbeid foreligger nå en
revidert og oppdatert Helhetlig ROS-analyse 2016.
Saksopplysninger

St.meld. 24 (1992 -93) påla alle landets kommuner å utarbeide ROS-analyser. Det er den
politiske ledelsen som er ansvarlig for at det blir utført slike analyser og at disse følges opp.
Slike analyser har bl.a. blitt foretatt i forbindelse med beredskapsøvelser som kommunen har
gjennomført i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Kommunen har som mål å ha en Helhetlig ROS-analyse hvert 4. år og justere analysen ihht.
de endringer som skjer innenfor denne perioden. Beredskapsplanene revideres da som følge
av den oppdaterte ROS-analysen. Navnelister etc. oppdateres fortløpende.
Follo Distriktsrevisjon hadde høsten 2015 en revisjon på sikkerhet og beredskap og kom med
noen anbefalinger, hvor et av punktene gikk på revisjon av ROS. Dette var sammenfallende
med at kommunen selv hadde etablert en prosjektgruppe med samme mål. Det har nå resultert
i en Helhetlig ROS-analyse datert 2016.
Vurderinger og begrunnelse

Ros-analysen gjenspeiler dagen situasjon og tar høyde for den utviklingen som skjer på
enkelte områder i forhold til risikobildet vi står ovenfor. Rådmannen mener at det med den
gjennomgangen som nå er gjort foreligger det en ROS analyse som fremstår som godt
gjennomarbeidet. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at analysen vedtas og erstatter
tidligere ROS-analyse.
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1. Innledning
1.1 Beredskapsplikt
Det er krav iht. lov og forskrift at kommunen lager en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som
beskriver hvilke hendelser kommunen kan bli involvert i og hvilke tiltak og hvilken beredskap kommunen
iverksetter. Det vises til forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, jf. lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10.
Den følgende analysen er på et overordnet og strategisk nivå. Detaljene ligger i delplaner og tiltakskort
som enten er laget eller er under utarbeidelse. Loven gir kommunen et ansvar utover
kommuneorganisasjonen. I noen tilfeller også utenfor kommunens geografiske område. Kommunens
ansvar følger delvis av lover og forskrifter og delvis av de fire grunnleggende prinsippene for arbeidet
med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:


Ansvarsprinsippet: Den virksomheten som har det daglige ansvaret for et område, sektor eller
tjeneste, har også ansvar for forebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og deltakelse i
krisehåndtering.



Likhetsprinsippet: Størst mulig likhet mellom organiseringen i normal daglig drift og i krise.



Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.

I Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012) ble det lansert et fjerde bærende prinsipp, det såkalte
samvirkeprinsippet, som bl.a. slår fast at myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig
samvirke med andre mht. forebygging, beredskap og krisehåndtering. Samvirkeprinsippet sier også noe
om plikten til å delta i redningsaksjoner, samt kostnadsdekning.

1.2 Samfunnssikkerhet
Samfunnet står overfor et bredere trusselbilde enn tidligere. Arbeid med samfunnssikkerhet forholder
seg til et stort mangfold av utfordringer som kan oppstå uventet og på uventet vis, og skal bidra til å
redusere alvorlige trusler eller risikoer, samt redusere den sårbarheten disse truslene eller risikoene
retter seg mot.
Statlige mål for samfunnssikkerhetsarbeidet er at det ikke skal forekomme større skader på liv, helse,
miljø eller materielle verdier som følge av svikt i kritiske funksjoner eller for samfunns- og krigsviktige
virksomheter enten svikten skyldes tilsiktede handlinger eller utilsiktede hendelser eller fenomener.
Samfunnssikkerhet er en viktig del av samfunnsplanleggingen. Planlegging for et robust samfunn dreier
seg om å:


hindre at uønskede hendelser skjer



unngå skadevirkningene når uønskede hendelser skjer



håndtere skadevirkningene når uønskede hendelser skjer



komme tilbake til ønsket normaltilstand så snart som mulig etter at uønskede
hendelser har inntruffet

I arbeidet med samfunnssikkerhet gjelder også ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably Practicable), der
kostnader forbundet med reduksjon av risiko sammenholdes med den sikkerhetsgevinst som kan
oppnås. Dette innebærer at risiko skal reduseres så langt som praktisk mulig, og der skjæringspunktet
ideelt sett vil være der kostnadene med ytterligere fysiske eller organisatoriske tiltak for å redusere
risikoen marginalt vil være urimelig store. Tiltak for å redusere risiko for tap av liv og skade på helse har
prioritet.
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Gjennom risikovurderingen skal det identifiseres hvilke ulykkeshendelser som kan oppstå og de
konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.
På nasjonalt plan har Direktorat for sivilt beredskap (DSB) sagt at naturutløste hendelser i form av
ekstremvær flom og ras trolig vil utgjøre den største utfordringen i samfunnssikkerhetsarbeidet i tiden
fremover. Et økt fokus på klimatilpasning i planprosesser, særlig i kommunene, vil være viktig for å
redusere konsekvensene av slike hendelser. Det vil alltid være billigere å forebygge enn å reparere.
Det er viktig og avgjørende for tilliten at Enebakks innbyggere føler seg trygge på at kommunen er i
stand til å takle hendelser/kriser som kan inntreffe. En krise defineres som en hendelse som gjør at vi
må sette inn tiltak utover det man kan forvente at den daglige driften løser. En annen faktor er at den
øverste kriseledelsen settes. Dersom daglig drift ivaretar ulike type situasjoner som kan oppstå snakker
vi ikke om en krise. Det er viktig å ha den distinksjonen med seg i den videre diskusjonen.
For å kunne gi befolkningen en trygghet må vi vise ved handling at vårt arbeid/våre planer fungerer i
praksis. Loven sier at vi som kommune må øve minimum en gang i året. Det er viktig å øve kriseledelsen
slik at når hendelsen virkelig er der, er vi bedre rustet til å håndtere krisen.

2. Om ROS-analysen
2.1 Formål
Målet med helhetlig ROS-analyse er å gi en overordnet oversikt over risiko og sårbarhet i kommunen,
det man kan kalle et lokalt risikobilde. Bakgrunnen er kommunens ansvar for å redusere risiko for tap av
liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.
Analysen skal være et verktøy for kommunens ledelse ved å gi et grunnlag for beslutninger om
oppfølging av de risikovurderinger som analysen avdekker.
En konsekvens av ROS-analysen er følgelig at kommunen ikke bare gis en oversikt over hvilket ansvar
man har på området samfunnssikkerhet, men like mye en statusoversikt over kommunens arbeid på
området (analyser, planer, organisering, rutiner o.l.)
Analysen skal som et minimum omfatte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse
og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Det er en forutsetning at analysen legges til grunn for, og integreres i, kommunale planprosesser. ROSanalysen må inkludere en oppfølgingsplan som gir føringer for hva som skal være de overordnede
målsettinger for arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunen, og som legger overordnede
prioriteringer og tiltak for perioden 2017-2020.
I analysen har vi vurdert hvilke hendelser som kan berøre Enebakk og laget en matrise som viser hvilken
sannsynlighet det er for at hendelsen inntreffer og satt det opp mot konsekvensene dersom den
inntreffer.
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ROS-analysen skal gjelde for 4 år, men tiltaksdelen/handlingsdelen må revideres og justeres årlig. Det er
et politisk ansvar å vedta hvilket beredskapsnivå Enebakk kommune skal ha. Det er naturlig å behandle
og vedta beredskapsnivået i forbindelse med budsjettbehandlingen, da dette blir det praktiske verktøyet
for å behandle og vedta beredskapsnivået i kommunen.
ROS-analysen med oppfølgingsplan skal til syvende og sist forankres politisk gjennom vedtak i
kommunestyret, da oppfølgingsplanen både har budsjettmessig betydning og legger rammer for i
hvilken grad kommunen faktisk kan ivareta sitt samfunnssikkerhetsansvar.
Dette er den første utgaven av «Helhetlig ROS-analyse for Enebakk kommune», og det er på sin plass å
minne om at planen jevnlig må revideres og justeres i henhold til eventuelle endrede utviklingstrekk og
risikovurderinger.

2.2 Gjennomføring
Enebakk kommune benytter datasystemet ”KSS-Kvalitetslosen” som verktøy for å øke kvaliteten i de
kommunale tjenestene. Systemet inneholder en modul for risiko- og sårbarhetsvurderinger
(risikostyring) som bygger på ISO-standarder og er tilpasset kommunal sektor. ROS-analysene er foretatt
i dette verktøyet.
I hovedsak baserer modulen seg på en tradisjonell risikomatrise, der risikoverdien er et produkt av
sannsynlighet ganger konsekvens. Modulen fordrer at det settes en tallmessig risikogrense for de
enkelte temaene som skal vurderes. ROS analysen bygger også på matriseforståelse og fargekoder.
Risikogrensen er i denne analysen fastsatt av arbeidsgruppen og angir tålegrensen for akseptabel risiko.
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og
konsekvensene av uønskede hendelser.
Sannsynlighet i denne sammenheng er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å
forekomme.
Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse.
Selve ROS-arbeidet begynner med å fastsette akseptkriterier, dvs. definere hva som er akseptabel risiko
og hva som ikke er det.
Følgende hovedinndeling av uønskede hendelser ble vurdert til å være fornuftig for Enebakk kommunes
ROS-analyse:
1)
2)
3)
4)

Naturhendelser (N)
Store ulykker (U)
Bortfall av kritiske samfunnstjenester (S)
Tilsiktede hendelser (T)

Etter utvelgelse og gruppering av uønskede hendelser ble disse sortert i tabeller.
Arbeid og tekning med samfunnssikkerhet og beredskap skal implementeres i den daglige driften slik at
vi står godt rustet til å møte krisen og så fort som mulig komme tilbake til ”normalen”.
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3. Sannsynlighet, konsekvens og risiko
Følgende inndeling er benyttet for å klassifisere sannsynlighet og konsekvens:

SANNSYNLIGHET
VERDI

BEGREP

HYPPIGHET

1

Lite sannsynlig (Svært lav)

Mindre enn en gang hvert 50. år

2

Mindre sannsynlig (Lav)

Mellom en gang hvert 25. år og en gang hvert 50. år

3

Sannsynlig (Middels)

Mellom en gang hvert 5. år og en gang hvert 25. år

4

Meget sannsynlig (Høy)

Mellom en gang hvert 1. år og en gang hvert 5. år

5

Svært sannsynlig (Svært høy)

Mer enn en gang pr. år

KONSEKVENS
VERDI BEGREP

1

2

3

4

5

VIRKNING

Ufarlig
(Ingen)

Ingen personskade
Ingen/Ubetydelig/ufarlige skader på miljø (luft, jord og vann)
Ingen/Ubetydelige/ufarlige skader på materielle verdier og økonomiske forhold
Ingen/Ubetydelig stans i samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur
Ingen/ubetydelig stans i drift/produksjon/tjenesteyting
Ingen negativ betydning for troverdighet/omdømme

En viss fare
(Lav)

Få og små personskader uten behov for legebehandling
Mindre skader på miljøet med restitusjonstid <1 år
Mindre skader på materielle verdier og økonomiske forhold
Stans i mindre enn 6 timer i samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur
Stans i mindre enn 6 timer drift/produksjon/tjenesteyting
Mindre negativ betydning for troverdighet/omdømme

Farlig
(Middels)

Mindre personskader, behov for legebehandling men med uten varige
konsekvenser Middels skade på miljøet med restitusjonstid inntil 5 år
Middels skade på materielle verdier og økonomiske forhold
Stans mellom 6-24 timer i samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur
Stans i mellom 6-24 timer i drift/produksjon/tjenesteyting
Middels negativ betydning for troverdighet/omdømme

Kritisk
(Høy)

Alvorlig skadde med behov for legebehandling og med varige personlige
konsekvenser eller dødsfall 1- 10 personer rammet
Alvorlige skader på miljøet med restitusjonstid inntil 15 år
Alvorlige skader på materielle verdier med store økonomiske konsekvenser
Stans mellom 24-48 timer samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur
Stans mellom 24-48 timer i drift/produksjon/tjenesteyting
Høy negativ betydning for troverdighet/omdømme

Katastrofal
(Svært høy)

Omfattende personskade eller død, flere enn 10 personer rammet
Omfattende og uopprettelige skader på miljø med restitusjonstid > 15 år
Omfattende skader på materielle verdier med uopprettelig konsekvens og
økonomiske forhold
Stans i mer enn 48 timer i samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur
Stans i mer enn 48 timer i drift/produksjon/tjenesteyting
Katastrofal negativ betydning for troverdighet/omdømme
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KONSEKVENS (K)

Med utgangspunkt i at RISIKO = SANNSYNLIGHET x KONSEKVENS får vi da følgende risikomatrise:
5. Katastrofe
(Svært høy)

5

10

15

20

25

4. Kritisk
(Høy)

4

8

12

16

20

3. Farlig
(Middels)

3

6

9

12

15

2. En viss fare
(Lav)

2

4

6

8

10

1. Ufarlig
(Ingen)

1

2

3

4

5

1. Lite
sannsynlig
(Svært lav)

2. Mindre
sannsynlig
(Lav)

3.
Sannsynlig
(Middels)

4. Meget
sannsynlig
(Høy)

5. Svært
sannsynlig
(Svært høy)

SANNSYNLIGHET (S)
Risiko for en gitt hendelse er kombinasjonen av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og mulig
konsekvens av hendelsen. Risikoens plasseringer i risikomatrisen synliggjør dette. Risikomatrisen er
inndelt i tre risikonivåer:
Ubetydelig risiko (grønn):
Regnes som et risikonivå som er dagligdags i samfunnet, og derved med en grad av risiko som er
uunngåelig og som en forventer å måtte leve med. Hendelser kan håndteres av den daglige stående
beredskapen. Risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig, men iverksettes dersom dette er å
anse som kostnadseffektivt.
Betydelig risiko (gul):
Risiko der hendelser kan medføre at den daglige stående beredskapen ikke er tilstrekkelig. Kategorien
grenser i nedre sjikt til akseptert risiko, og i øvre sjikt til uakseptabel risiko. Sammenfallende hendelser i
denne kategorien kan kvalifisere for tiltak i henhold til uakseptabel risiko. Risikoen bør som minimum
overvåkes, og risikoreduserende tiltak vurderes i kost/nytte perspektiv.
Kritisk risiko (rød):
Risiko der hendelser er så store at ytterligere ressurser og bistand må tilføres. Dette er hendelser hvor
tallverdien ≥10. Forebyggende tiltak må vurderes i hvert tilfelle. Risikoen må overvåkes, og
risikoreduserende tiltak bør iverksettes.
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Kvalitetslosen stiller opp følgende risikomatriser der y-akse er utrykk for konsekvens og x-akse er
uttrykk for sannsynlighet:
Risikomatrise ETTER tiltak og / eller
med eksisterende tiltak
eksisterende
tiltak

Risikomatrise FØR tiltak og / eller med
eksisterende tiltak

Den helhetlige ROS-analysen er gjort med hensyn til enkelthendelser og ikke at flere hendelser kan
inntreffe samtidig. Det gjør at man kan få andre utslag i vektlegging av hendelser, dvs. om hendelsen
havner på grønt, gult eller rødt område i matrisen. Målet er å sette inn så mange risikodempende tiltak
at de fleste hendelsene innenfor gult og rødt område reduseres til å ligge nærmest grønt område.
En har i denne analysen konsentrert seg om tiltak ved uønskede hendelser der risikonivået er ≥10. En
har også vektlagt å omtale de risikodempende tiltakene som primært er nye tiltak. Dvs. eksisterende
tiltak som allerede er gjennomført omtales i mindre grad her.
En matematisk oppstilling av risikoene gir et bilde av hvor risikoområdene finnes. Dette er imidlertid
teknikk, og i vurderingen av risikoområdene er det gjort skjønnsmessige vurderinger i sammenheng med
den tekniske resultatmatrisen.
Ettersom resultat hendelsene i denne analysen er vurdert på et overordnet kommunalt nivå, med
utgangspunkt i konsekvenser for samfunn og kommune, gir ikke analysen en detaljert beskrivelse av
opplevd risiko og konsekvens på nivåene virksomhetsområde-, enkeltvirksomheter eller individ.
Som følge av dette er ikke analysen dekkende for alle forhold i kommunen og det kan være enkelt
hendelser og sammenhenger som kan savnes i en overordnet ROS-analysen som denne. Analysen bør
derfor være et levende dokument som oppdateres jevnlig. For eksempel må utbyggings- og arealplaner
analyseres særskilt i hvert enkelt tilfelle.

4. Fakta om Enebakk
Noen nøkkeltall:
Innbyggere pr 01.01.2016:
Areal totalt:
Jordbruksareal:
Skog:

10.870
ca 233 km2
ca 30 km2
ca 140 km2

Konsentrasjonen av boliger er fordelt på tre utbyggingsområder: Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk. I
kommunen er det 6 grunnskoler, dvs. barne- og ungdomsskoler, men ingen videregående skoler eller
høyere utdanningsinstitusjoner. Det er 3 kommunale og 9 private barnehager. Kommunen har to
sykehjem men ikke sykehus. Turistnæringen er lite utbygd og det finnes ikke hoteller her.
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Kommunen har en økende konsentrasjon av industriell virksomhet, og det er 2 bedrifter som omfattes av
Storulykkeforskriften. Det finnes ingen større strukturer innenfor samferdsel som f. eks. europaveger,
riksveger, jernbane, flyplasser eller havneanlegg. Veitypene er fordelt som vist under.
Fylkesvei
Kommunal vei
Privat vei

53 km
50 km
22 km

5. Hendelser
5.1 Identifisering av farekategorier
Som nevnt har man benyttet følgende hovedinndeling
1) Naturhendelser (N)
2) Store ulykker (U)
3) Bortfall av kritiske samfunnstjenester (S)
4) Tilsiktede hendelser (T)
Etter intern kartlegging og innspill fra kommunens ulike fagenheter har en valgt å begrense analysen iht.
følgende prioriterte liste over uønskede hendelser som har vært gjenstand for nærmere gjennomgang:

Ekstremvær

Ras
Epidemi
STORE ULYKKER (U)
Veg

NATURHENDELSER (N)
N1
Storm
N2
Ekstrem nedbør
N3
Flom/oversvømmelse
N4
Kollaps av bygning
N5
Kvikkleireskred
N6
Stein- jord og leirskred
N7
Epidemi
N8
Pandemi
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13

Større trafikkulykker
Bussulykke
Farlig godsulykke
Flystyrt
Luftfart
Helikopterstyrt
Brann
Næringsvirksomhet
Eksplosjon
Utslipp av farlige stoffer
Brann
Brann i institusjoner
Storbrann i boligfelt
Brann i skole/barnehage
Skogbrann
Store arrangementer
Annet
Hendelser utenfor kommunen med
U14
betydning for innbyggere i Enebakk
U15 Atomhendelser
BORTFALL AV KRITISKE SAMFUNNSTJENESTER (S)
S1
Langvarig bortfall av energiforsyning
S2
Langvarig utfall av telekommunikasjon/IKT
S3
Langvarig bortfall av drikkevannsforsyning
S4
Forurenset drikkevann
S5
Helsefarlig mat
S7
Akutt forurensning
S8
Langvarig streik
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TILSIKTEDE HENDELSER (T)
Terrorisme
T1
T2
Kriminell handling
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Angrep
Bombetrussel
Voldshandling
Trussel mot ansatte og elever
Skyting pågår
Bruk av kniv ol
Utro tjener – økonomisk utroskap
Misbruk/overgrep utført av ansatte mot
brukere, klienter e.l.
Tabell 5.1

5.2 Naturhendelser
Klimaet er i endring. Som følge av global oppvarming vil klimaendringene gi oss utfordringer som vi må
forberede oss på og tilpasse oss til. For landet vil det i hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Landet er langstrakt og effektene vil variere og
utfordringene vil være forskjellig.
For Enebakk vil utfordringene knytte seg til håndtering av overflatevann, økt fare for kvikkleireras og
flom. Store områder i Enebakk ligger under marin grense og det er store områder med marin leire. Av
totalt areal på 233 km2 har kommunen 35 km2, dvs. 15 %, med marin leire. Av dette arealet er det kun
15 % som er kartlagt. Mye av eldre bebyggelse ligger i områder som er uregulert og med gamle
reguleringsplaner. Tiltakene ble i sin tid utført i områder som kan være utsatt for leirras.
Temperatur
Årlig middeltemperatur i Norge forventes å stige med 2,3 (lav framskriving) til 4,6 ˚C (høy framskriving)
de neste 100 årene. Temperaturen vil stige mest i innlandet og i nord. Det vil sannsynligvis forekomme
hyppigere flomhendelser på vinterstid, og med tele i bakken påvirke vassdragene på en annen måte.
Nedbør
Årsnedbøren for hele landet kan komme til å øke mellom 5% til 30% (lav og høy framskriving).
Vinternedbøren vil øke mest med opptil 40% i deler av Øst-, Sør- og Vestlandet. Dager med mye nedbør
vil øke, både i antall og i nedbørmengde. På årsbasis kan det bli en endring i nedbørmengde på dager
med mye nedbør fra 7% til 23%, mest på vinteren med opptil 32% økning. Økt nedbør medfører
hyppigere flommer og påvirker nedbørsfeltene slik at de blir mindre robuste for ekstremvær siden
grunnvannsnivået sannsynligvis vil øke. En generell økning i nedbør vil dermed kunne påvirke
hyppigheten av store flommer siden fordrøyningen i vassdragene påvirkes. Økt nedbør vil også påvirke
stabiliteten til områder som har forekomster av kvikkleire.
Vind
Gjennomsnittlig vindhastighet ventes å øke litt de fleste steder i vinterhalvåret. Hyppigheten av stormer
med stor skade vil sannsynligvis øke noe, og da mest på kysten av Møre og Trøndelag.
Ekstremvær
Siden hele kloden varmes opp blir det tilført mer energi inn i klimasystemet. Det betyr at systemet får
mer å jobbe med, og mer varme må fraktes bort fra ekvator. Varmere lufttemperaturer kan holde på
mer fuktighet og resultere i voldsommere nedbørmengder og vinder. Dette kan igjen føre til en økning i
flom- og skredhendelser.
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Flom
Mer intense regnskyll vil kunne gi nye typer flommer – annerledes enn de klassiske snøsmeltingsflommene. Det kan skje en forskyving av flommene utover året mot større flommer på sen høst og sen
vinter. Økt forekomst av ekstremvær vil kunne gi større flommer og flommer i mindre vassdrag siden
episoder med ekstremregn ofte treffer lokalt. Flommer i mindre vassdrag vil kunne grave i løsmasser
som igjen kan utløse leirras.
Skred
Intense nedbørhendelser kan få betydning for utløsning av skred. Med nye nedbørsmønstre kan det
opptre skred i områder der det sjelden har forekommet før. Dette gjelder særlig for Enebakk med store
områder med mulige forekomster av kvikkleire. Som beskrevet over vil klimaendringer påvirke
skredrisikoen både ved at leire vaskes ren for bindende molekyler ved generelt økt nedbørsaktivitet.
Samtidig kan lokale ekstremnedbørssituasjoner medføre ekstremvannføring og flommer i vassdrag det
sjelden er høy vannføring.
Epidemi/pandemi
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) legger føringer for å hindre og motvirke
smittsom sykdom ved utbrudd og forebyggelse i normalsituasjon. Tiltak og tjenester for å forebygge
smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført, utgjør et eget område for kommunens helseog omsorgstjeneste. Det er kommunelegen som utarbeider plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid
med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner / beredskapstiltak og organisere og
lede dette arbeidet.
Helsemyndighetene på sentralt og lokalt hold har i flere år vært godt forberedt på å møte en pandemi.
Målet med pandemiberedskapen er å forsinke smittespredning og begrense alvorlig sykdom og død.
Beredskapslager av legemidler og vaksiner, samt planer for gjennomføring er viktige beredskapstiltak.
Til tross for planer og helsemessig beredskap er denne type hendelser vurdert som en kritisk risiko som
kontinuerlig må følges på globalt, nasjonalt og lokalt nivå. For kommunens vedkommende er
utfordringen å ha et tjenestespekter i tråd med lovkrav og befolkningens behov – både forebyggende og
behandlende.
Gruppen har vurdert sannsynlighet og konsekvens iht. følgende tabell. Hendelser som havner med
større risiko enn tallverdien ≥10 er markert med rødt.

NATURHENDELSER (N)
Ekstremvær

Ras
Epidemi

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

Storm
Ekstrem nedbør
Flom/oversvømmelse
Kollaps av bygning
Kvikkleireskred
Stein- og jordskred
Epidemi
Pandemi

SANNSYN
-LIGHET
(S)

KONSEKVENS
(K)

3
5
5
1
2
3
4
1

2
2
2
5
4
3
3
4

RISIKO
(R)
R=SxK
6
10
10
5
8
9
12
4

Tabell 5.2
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UØNSKET HENDELSE
NATURHENDELSER:
Ekstrem nedbør/
flom/oversvømmelse

RISIKODEMPENDE TILTAK

Kvikkleireskred

Samfunnssikkerhet og beredskap skal ivaretas i
arealplanleggingen. Det skal utføres en analyse av risiko og
sårbarhet for det arealet som behandles i områdeplaner og
reguleringsplaner. I områder under marin grense skal det ved
større bygg- og anleggstiltak og utarbeidelse av
reguleringsplaner gjennomføres en geoteknisk vurdering av
kvikkleirefare.
Det tilrettelegges ikke for utbygging i områder med fare for
kvikkleireskred. Økt kartlegging av problemområder vil virke
risikodempende.

Stein- og jordskred

Samme som ovenfor. Aktiv dialog innad i kommunens
fagenheter i tillegg vil at byggesak følger opp utbyggere og
entreprenører iht. godkjente planer for bortledning av
overvann og planer for god drenering av tomter samt sikring av
utsatte skredområder.

Epidemi/Pandemi

Oppmuntre befolkningen til å vaksinere seg mot kjent
smittefare som kan skape epidemier eller pandemier dersom
vaksiner foreligger. Generell opplysningskampanje i forhold til
egen hygiene og spesielle forholdsregler ved reiser til utlandet.

Samfunnssikkerhet og beredskap skal ivaretas i
arealplanleggingen. Det skal utføres en analyse av risiko og
sårbarhet for det arealet som behandles i områdeplaner og
reguleringsplaner. I alle nye utbyggingsområder stilles det krav
om en plan for overvannshåndtering.
Det er store uregulerte områder i Enebakk i tillegg er det store
områder med gamle reguleringsplaner. I behandling av
dispensasjoner i disse områdene stilles det krav om en plan for
overvannshåndtering i behandling av nye tiltak.
Det er viktig med god kartlegging av problemområder, samt
inneha gode rutiner for ettersyn av kulverter, rister og kummer.
Oversikt over andre etaters problemområder som har negativ
konsekvens for kommunens anlegg. Samt følge NVEs varslinger
og aktiv kommunikasjon med beredskapstjenester.

Gode rutiner for hygiene på kommunale enheter som skole og
barnehager. Vaskehender-rutine før spising. Opplæring i
håndvask etter do-besøk. Samarbeid med HOS og kommunelege
dersom det er større epidemier på gang. Følge råd og
veiledninger derfra.
Tabell 5.3

5.3 Store ulykker
Brann
Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier, samt drive brannforebyggende
arbeid. Brann- og redningsberedskapen for Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski og Ås ivaretas av
Follo Brannvesen IKS, et interkommunalt selskap. Opprettelse av et felles brannvesen ble gjort for å
kunne øke beredskapen på tvers av kommunegrensene.
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Nåværende krav til brannsikring og innsats fra brannvesen anses tilstrekkelige til at risiko er akseptabel,
men befinner seg likevel i øvre sjikt for betydelig risiko pga. konsekvenser for liv / helse. Risikoen bør som
minimum overvåkes, jf. krav til kommunal bistand ved større hendelser.
Flystyrt
Enebakk har ingen egen flyplass, men pga. av nærheten til hovedflyplassen på Gardermoen forgår det
mye flytrafikk over kommunens arealer. En eventuell ulykke vil bli håndtert av Hovedredningstjenesten.
Kommunes oppgave vil bli å ivareta involverte og må ved en hendelse påregne å bistå nødetatene
med nødvendige ressurser som kommunen disponerer - det gjelder særlig evakuering av mindre og
større folkemengder og ivaretakelse av berørte som ikke umiddelbart blir tatt under behandling i
sykehus, samt varsling og informasjon.
Større ulykker utenfor Enebakk
Både tsunamien i 2004 og terroraksjonen i Oslo og Utøya i 2011 viser hvordan kommuner kan bli
sterk involvert i ulykker som skjer utenfor kommunen og landet. Oppstår det ulykker hvor kommunens
innbyggere enten blir drept eller skadd er det den kommunen eller det landet ulykken skjer i, som har
ansvaret for akutte tiltak. Hjemstedskommunens oppgave blir å ivareta de pårørende og bistå med
nødvendig hjelp, samt oppfølging ved hjemkomst.
Denne type ulykker skjer ofte fort og det er behov for etablering av støttefunksjoner innen kort tid. I
hovedsak vil det være innsatsteam for pårørendeomsorg som tar ansvaret for oppfølging av både
pårørende og involverte.
Atomhendelser
Ved en atomhendelse vil kommunens viktigste oppgaver være å ta seg av innbyggerne og bidra til
raskest mulig normalisering av situasjonen. Kommunen skal forholde seg til Fylkesmannen,
gjennomføre tiltak besluttet av det sentrale Kriseutvalget og formidle informasjon til innbyggerne.
Statens Strålevern, i samarbeid med Fylkesmannen, har utarbeidet plangrunnlag for kommunal
atomberedskap.
SANNSYN
-LIGHET
(S)

KONSEKVENS
(K)

RISIKO
(R)
R=SxK

Større trafikkulykker
Bussulykke
Farlig godsulykke
Flystyrt
Helikopterstyrt
Brann
Eksplosjon
Utslipp av farlige stoffer
Brann i institusjoner
Storbrann i boligfelt
Brann i skole/barnehage
Skogbrann
Store arrangementer
Hendelser utenfor kommunen
med betydning for innbyggere
i Enebakk

4
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1

4
5
3
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5

16
10
3
5
4
15
5
4
5
5
5
8
5

3

4

12

Atomhendelser

1

5

5

STORE ULYKKER (U)
Vei

Luftfart
Næringsvirksomhet

Brann

Annet

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15

Tabell 5.4
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UØNSKET HENDELSE
STORE ULYKKER:
Bussulykker

RISIKODEMPENDE TILTAK

Større trafikkulykker

Sørge for godt samarbeid og gode rutiner ift. oppfølging av
fylkesveinettet og at ansvarlig veientreprenør vedlikeholder dette
forskriftsmessig. Arbeide aktivt med kartlegging av risikostrekninger
samt utarbeide gode trafikksikkerhetstiltak på det kommunale
veinettet.
Det bør vurderes skiltmyndighet innad i kommunen som vil lette
arbeidet med bedre skiltplanlegging og effektiv utførelse av
trafikksikkerhetstiltak.
Fortsette utbygging av veilys og frisikt.
Trafikkopplæring helt fra barnehage og ut 10. klasse.
Tilrettelegging av trafikkforholdene sammen med fagkompetanse
utenfor barnehage/skolebygg.
Bussfølging.
Sørge for at kommunens bygg er iht lover og forskrifter. Sikre at
kommunens interne kontroller utføres. Ha rutiner internt som sikrer
at våre servicepartnere utfører årlig lovpålagt kontroll på våre
passive og aktive varslings og sprinkelanlegg. Inneha gode rutiner for
opplæring av leietakere og brukere av kommunens bygg og anlegg.

Brann i kommunale bygg

For elever gis trafikkopplæring hvordan man forholder seg på
busstopp og i buss – beltebruk
Bussfølging.
Forbedring av busslommer, spesielt ved skolene f.eks. ved EUS.

Må ha fungerende brannvernledere ved kommunale bygg.
Brann i institusjon

Gode rutiner i forhold til brukere i sykehjem og i samlokaliserte
boliger når det gjelder røyking og annen omgang med ild og aktivitet
på kjøkkenet.
Jevnlig gjennomgang av elektriske apparater og installasjoner for å
forhindre brannfare.

Brann i skole/barnehage

Det er utarbeidet gode rutiner for forebygging av brann, og rutiner
ved eventuell brann ved hver enkelt barnehage/skole.
Det er også rutiner for de ulike aktivitetene innenfor
kulturavdelingen.
Forbud mot å gjøre opp bål i skog og mark i perioden 15. april – 15.
september.
Alminnelige forsiktighetsregler med omgang med ild utendørs.
Informasjon.
Innsats brannvesen. Publikums ansvar.

Skogbrann

Tabell 5.5

5.4 Bortfall av kritiske samfunnstjenester
Strømforsyning
Elektrisitetsnettet i Norge deles inn i tre nivåer:
•
•
•

Sentralnettet dekker hele landet og overfører kraft mellom landsdelene.
Regionalnettet fører kraften fra sentralnettet og fram til transformatorstasjonen i regionen.
Distribusjonsnettet, også kalt fordelingsnettet, er den siste strekningen inn til forbruker.
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Follo Nett AS har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i Enebakk (samt i kommunene Ski,
Nesodden og Røyken).
Samfunnet er totalt avhengig av strøm for å fungere over tid. Ved en strømstans i lengre periode vil
nesten alle samfunnsfunksjoner bli berørt. De viktigste årsakene til strømstans er ekstremvær hvor linjer
blåser ned, store snømengder, ising på linjene, eller dårlig vedlikehold.
Det er i dag ikke unormalt hyppige strømbrudd som berører Enebakk. Men korte strømbrudd må regnes
som sannsynlig og de kan ha en del mindre konsekvenser særlig innen tele/data og helse/velferd.
Strømbrudd over lenger tid vil kunne få omfattende konsekvenser for liv og helse, økonomi og viktige
samfunnsfunksjoner. Det kan nevnes at i 2011 var det nær ved at hele landet ble utsatt for strømsparing /
strømutkobling som følge av manglende tilførsel i vannmagasinene.
Forbedringer som er gjort i nettet de senere årene vil ikke endre konsekvensene ved et strømbrudd, men
de gjør at sannsynligheten for alvorlige strømbrudd er blitt mindre.
Den største utfordringen for kommunen vil være å opprettholde beredskap, trygghetsalarmer og drift på
sykehjem. Dersom langvarig bortfall av strøm er sammenfallende med en lengre kuldeperiode kan det bli
kritisk for deler av befolkningen.
Alle private aktører har selv ansvar for å sikre seg ved strømstans, og kommunen har ingen forpliktelser til
å bistå.
Vannforsyning
Det er ikke kommunale vannverk i Enebakk. Vannforsyningen forestås i all hovedsak av de to private
andelsvannverkene, Flateby Vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA.
Disse behandler alt drikkevann slik at det skal være trygt og sunt å drikke. Den største trusselen for
vannkvaliteten er ytre forurensning som inneholder bakterier eller virus. Forurenset drikkevann kan også
oppstå ved forurensning av vannkildene / ledningsnettet ved forgiftning, sabotasje, terror, mikrobiologisk
forurensning fra dyr, forsøpling i nedbørsfeltet, vekst av alger og erosjon i nedbørsfeltet med mer. Svikt i
vannbehandlingsanlegget ved hygieniske barrierer, innbrudd og hærverk kan gi forurenset drikkevann.
Dersom forurensing oppdages kan det bli iverksatt restriksjoner på bruk av vannet, for eksempel at
drikkevann må kokes. Det er vannverkene beslutter om det skal iverksettes tiltak og type tiltak.
Vannmangel vil ikke føre til akutt fare, men over tid vil det være vanskelig å opprettholde viktige
funksjoner. Ved lengre tids vannmangel kan det bli behov for rasjonering og utkjøring av drikkevann. I
tillegg kan det føre til manglende muligheter for brannslukking. Det er vannverkene som er ansvarlig for å
levere nødvann i slike situasjoner.
Tele og IKT
Enebakk kommune er en av tre eierkommuner i Øyeren IKT. Gjennom ØIKT drifter og forvalter
kommunen en god del av sine datasystemer selv. Noen løsninger kjøres hos ekstern leverandør.
Datasystemene omfatter et betydelig antall ulike verktøy av vesentlig betydning for daglig drift og
brukerservice, for eksempel epost, kontorstøtteverktøy, oppslagsverk, økonomisystem, post, sak og arkiv,
publikumsportal og nettbasert IT-verktøy og en rad ulike fagsystemer. Kommunens ulike lokasjoner er
knyttet sammen i et fibernett.
Sentrale servere er plassert i Rælingen rådhus, med redundans i Fet rådhus. All backup av disse
systemene igjen gjøres i Enebakk. Kommunens telefonløsning består av fastnett og mobiltelefoner.
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Alt innen telefoni og data er elektronikk, og kan dermed slutte å fungere. Kabler kan ødelegges
(graving, sprengning, trafikkuhell, sviktende strømforsyning osv.). Mobilnettet faller ut. Dersom større
deler av kommunen opplever bortfall av ikt- og telekommunikasjon skyldes det alvorlige hendelser, enten
hos leverandøren eller gjennom andre hendelser.
SANNSYN
-LIGHET
(S)

KONSEKVENS
(K)

RISIKO
(R)
R=SxK

2

5

10

3

4

12

1

5

5

3
4
1
1

4
2
3
5

12
8
3
5

BORTFALL AV KRITISKE SAMFUNNSTJENESTER (S)
S1
S2
S3
S4
S5
S7
S8

Langvarig bortfall av
energiforsyning
Langvarig utfall av
telekommunikasjon/IKT
Langvarig bortfall av
drikkevannsforsyning
Forurenset drikkevann
Helsefarlig mat
Akutt forurensning
Langvarig streik
Tabell 5.6

UØNSKET HENDELSE
BORTFALL AV KRITISKE
SAMFUNNSTJENESTER:
Langvarig bortfall av
energiforsyning
Langvarig utfall av
telekommunikasjon/IKT
Langvarig bortfall av
drikkevannsforsyning

RISIKODEMPENDE TILTAK

Forurenset drikkevann

Befolkningsvarsling. Kokepåbud. Utkjøring av vann. UVdesinfisering av vannet.

Anskaffelse av flere nødstrømsaggregat.
Påse at ØIKT har beredskapsplaner og gjennomfører tester.
Innkjøp av trådløst samband som satelittelefon.
Påse at vannverkseier har og ajourfører beredskapsplan for
vannforsyning (inkl. plan for forsyning med reservevann).

Helsefarlig mat
Akutt forurensning
Langvarig streik
Tabell 5.7

5.5 Tilsiktede hendelser
Samfunnet må være forberedt på at enkelte spesielle objekter kan bli utsatt for sabotasje,
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. I arealplanleggingen bør risiko og sårbarhet rundt slike objekter
vurderes, både i forhold til lokalisering og utviklingen av omkringliggende område.
Bygninger og områder med forhøyet risiko for tilsiktede hendelser bør bli beskyttet med overvåkning og
ulike barrierer. Hvis det likevel skjer en uønsket hendelse, kan det få konsekvenser for samfunnet rundt.
Risiko- og sårbarhetsvurderinger må gjøres i forbindelse med nybygging og flytting av slike objekter, og i
forbindelse med videreutvikling av arealbruken i området rundt etablerte objekter. For eksempel om
det er områder hvor mange ferdes og om det er sårbare objekter i området som skoler og barnehager.
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Det finnes områder innenfor «tilsiktede hendelser» hvor det er lite sannsynlig at noe skal skje, men hvor
konsekvensen kan blir enorm. I denne gruppen kommer skoleskyting, misbruk/overgrep utført av ansatte
og trusler/vold mot ansatte. Disse typer hendelser kan berøre mange og får lett fatale konsekvenser.
Derfor blir det viktig å belyse denne type hendelsen, og se på risikodempende tiltak.
SANNSYN
-LIGHET
(S)

KONSEKVENS
(K)

RISIKO
(R)
R=SxK

1
2
4

4
5
4

4
10
16

5

3

15

1
4

5
4

5
16

3

3

9

2

4

8

TILSIKTEDE HENDELSER (T)
Terrorisme
Kriminelle
handlinger

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Angrep
Bombetrussel
Voldshandling
Trussel mot ansatte og
elever
Skyting pågår
Bruk av kniv ol
Utro tjener – økonomisk
utroskap
Misbruk/overgrep utført
av ansatte mot brukere,
klienter e.l.
Tabell 5.8

UØNSKET HENDELSE
TILSIKTEDE HENDELSER:
Voldshandling og trussel
mot ansatte

Voldshandling og trussel i
skole og barnehage

Skoleskyting

RISIKODEMPENDE TILTAK
Kursing av ansatte i voldsdempende adferd/hvordan håndtere
utagering overfor brukere/klienter. Fysisk tilrettelegging for å
beskytte ansatte og andre brukere/klienter og andre tiltak.
De enhetene i avdelingen som er mest utsatt for vold og trusler
om vold har utarbeidet egne planer og prosedyrer for å unngå
tilspissede situasjoner og for avdemping av situasjoner som
allikevel oppstår. Dette er hensyntatt i risikovurderingen ved
fastsettelse av score.
Godt samarbeid med foresatte – tydelige rutiner og
informasjon for å være i forkant og hindre vold.
Godt pedagogisk arbeid som kan forebygge vold fra
barnehagebarn/elever.
Gode varslingsrutiner som går raskt. Klare rutiner over hva som
skal gjøres og av hvem.
Gjennomføre øvelser uten elever.
Gode rutiner for å håndheve alminnelige adferdsregler,
konfliktdemping og aggresjonshåndtering.
Godt samarbeid med foresatte.
Gode rutiner for forebyggende arbeid både internt og på tvers
av etater.
Gode rutiner for å registrere og henvende seg til fremmede på
skolens område.
Gode rutiner for intern varsling og evakuering.
Gjennomføre øvelser uten elever.
Tabell 5.9
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6. Oppsummering
Behov for tiltak oppstår som resultat av uønskede hendelser. Følgende må tas i betraktning i det videre
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunen:

6.1 Informasjon og kommunikasjon
Enhver kritisk situasjon skaper et informasjonsbehov. Dette krever at kommunen hurtig kan komme ut
med korrekte opplysninger. Manglende, sprikende og/eller feilaktig informasjon kan lett skape en egen
krise i tillegg til den egentlige krisen, der rykter, myter og fordommer kan råde. Kommunens omdømme
settes på spill, men det kan også sette liv, helse, miljø og materielle verdier i fare. Derfor er rask og presis
distribusjon av informasjon en viktig del av det operative arbeidet i forbindelse med enhver uønsket
hendelse.
Det er i forskrift til lov om kommunal beredskapsplikt et krav til at en beredskapsplan skal inneholde
«plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte».
Kommunens informasjonsressurser består i hverdagen av mange – ordfører, rådmannen og rådmannens
ledergruppe, informasjonsleder, servicetorget og enhetsledere med flere. I en krisesituasjon må det
etableres en informasjonsgruppe med oppgave å gi korrekt samordnet informasjon i rett tid.
Informasjonskanalene er mange, radio, fjernsyn, aviser, sms, kommunens internettsider og sosiale
medier på internett.

6.2 Evakuering
I gitte situasjoner kan personer måtte flyttes fra et farlig til et trygt område. Det kan være ulike årsaker
som ligger til grunn for dette blant annet medfører fare å oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon,
lekkasje av farlige stoffer mv), boligområder kan være ødelagt og nødvendige tjenester som vann og
strøm ikke er tilgjengelige eller av hensyn til redningsarbeid for øvrig.
I en evakueringssituasjon har kommunen et hovedansvar for etablering og drift av et mottaks/evakueringssenter og eventuell innkvartering. Det er i forskrift til lov om kommunal beredskapsplikt et
krav til at en beredskapsplan som minimum skal inneholde evakueringsplan og plan for
befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

6.3 Psykososial oppfølging
Ved store påkjenninger vil mange oppleve krisereaksjoner. Det er i kommunens beredskapsplaner
etablert rutiner for oppfølgning i kriser, og definert personell, men dette er personell som har sine
daglige gjøremål i tjenesteleveranser. De har ikke spesialkompetanse i krisehåndtering og det er ikke
etablert vaktordning og man kan være sårbar i forhold til vakanser. Ved større katastrofer/ulykker skal
det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.

6.4 Øvelser
Forskrift om kommunalberedskapsplikt §7, Øvelser og opplæring:
Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre
kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig.
Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i
kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.
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Øvelser er et viktig virkemiddel for å trene krisehåndtering og teste planverket. Gjennom øvelser vil
kommunen få viktig lærdom om sine beredskapsplaner og organisasjon, og forbedringspunkter vil
avdekkes.

6.5 Omdømme
Et godt omdømme er viktig for enhver organisasjon, og ikke minst for en kommune. Et ødelagt
omdømme reduserer mulighetene til å gi optimale tjenester. En krise kan lett føre til en omdømmekrise
ved at den blir håndtert for sent, for svakt eller feil. Det kan gjøre kommunen som tjenesteleverandør
mindre troverdig og svekke tilliten til blant annet lokaldemokratiet og lokalforvaltningen.
Det er viktig å ta vare på kommunens omdømme også i behandlingen av krisesituasjoner, selv om det
isolert sett ikke setter liv, helse, miljø eller materielle verdier i fare.

6.6 Beredskapsplaner
Kommunens beredskapsplaner vedlikeholdes årlig for faktainformasjon. I lys av denne risiko- og
sårbarhetsanalysen og lov om kommunal beredskapsplikt, er det å anbefale at disse planene får en
helhetlig gjennomgang og revisjon samt årlige oppdateringer. Det er viktig at planene forankres hos
kommunens politiske og administrative ledelse samt hos nøkkelpersonell i de ulike enhetene.

6.7 Hovedtrekkene i risiko- og sårbarhetsanalysen
Bortfall av
infrastruktur

Bortfall av IT/tele og strøm kan raskt få konsekvenser for kommunens
tjenesteproduksjon. Det er nødvendig å opprettholde og etablere
manuelle rutiner for å ivareta de mest kritiske tjenestene.
Ved langvarig bortfall av strøm vil det kunne få konsekvenser for kritisk
infrastruktur, som forsyninger – herunder også vannforsyning. Dersom
vannforsyning faller bort over lengre tid må distribusjon av vann til
innbyggerne gjennomføres på andre måter. Dette må gjøres i samarbeid
med kommunens private vannverk.
Langvarig bortfall av strøm kan også få konsekvenser for innbyggere som
av medisinske årsaker er avhengig av diverse maskiner i hjemmet.
Innbyggere i en slik situasjon må lokaliseres midlertidig til bygg som har
nødstrøm.

Helse

Samfunnet i dag er mobilt. Smitte kan raskt spres fra land til land, og
kontinent til kontinent. Eksempler på dette har vært SARS (fugleinfluensa) og
H1N1 viruset i 2009 (svineinfluensa). Spredning av pandemisk influensa anses
for å være den mest sannsynlige årsaken til akutt krisetilstand. Kommunen
må være forberedt på både å ivareta sykdommen blant innbyggere og
forberedt på å ivareta kommunal tjenesteproduksjon til tross for redusert
bemanning.

Klimabasert
utvikling

Klimabaserte hendelser vil øke, både i hyppighet og omfang. Det vil
oppstå akutte situasjoner som følge av vind og nedbør, og der er i et
langsiktig perspektiv beregnet havnivåstigning. Kommunen må forberede
seg på å håndtere akutte situasjoner som følge av dette, og innarbeides
som en del av den kommunale planlegging.
Vann og avløpssystemer må vedlikeholdes/forberedes på økt nedbør,
og arealplanlegging må ta høyde for flom, skred og radonfare.
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Større ulykker

Større virksomhetsområder er lokalisert i kommunen. Den daglige beredskap
mot brann og ulykker er god. Det vil likevel oppstå hendelser der disse
ressursene settes på prøve. Det vil oppstå hendelser med masseskader der
det kan bli behov for å ivareta mange mennesker samtidig. Det vil også
oppstå situasjoner der deler av befolkningen må evakueres. Den daglige
beredskapen må til enhver tid være forberedt på å møte dette.

Samarbeid og
øving

Kommunen må være forberedt på å øve på å ivareta kriser i samfunnet
internt og eksternt i samarbeid med omliggende kommuner, sivilforsvar
og nødetatene.
Videre er det avgjørende at kommunen selv innehar et minimum av
beredskapsmateriell for i en akuttsituasjon kunne forebygge skade i
mindre omfang på primært egne anlegg.
Tabell 6.1

Side 20 av 21

891

10/20 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 - 20/00010-6 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 : Enebakk kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016

6.8 SAMLET OVERSIKTSTABELL OVER HENDELSER – ROSGRUPPENS VURDERING
SANNSYN
-LIGHET
(S)

KONSEKVENS
(K)

RISIKO
(R)
R=SxK

NATURHENDELSER (N)
Ekstremvær

Ras
Epidemi

STORE ULYKKER (U)
Veg

Luftfart
Næringsvirksomhet

Brann

Annet

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

Storm
Ekstrem nedbør
Flom/oversvømmelse
Kollaps av bygning
Kvikkleireskred
Stein- og jordskred
Epidemi
Pandemi

3
5
5
1
2
3
4
1

2
2
2
5
4
3
3
4

6
10
10
5
8
9
12
4

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13

Større trafikkulykker
Bussulykke
Farlig godsulykke
Flystyrt
Helikopterstyrt
Brann
Eksplosjon
Utslipp av farlige stoffer
Brann i institusjoner
Storbrann i boligfelt
Brann i skole/barnehage
Skogbrann
Store arrangementer
Hendelser utenfor kommunen med
betydning for innbyggere i Enebakk
Atomhendelser

4
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1

4
5
3
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5

16
10
3
5
4
15
5
4
5
5
5
8
5

3

4

12

1

5

5

2

5

10

3

4

12

1

5

5

4
4
1
1

3
2
3
5

12
8
3
5

1
2
4
5
1
4
3

4
5
4
3
5
4
3

4
10
16
15
5
16
9

2

4

8

U14
U15

BORTFALL AV KRITISKE SAMFUNNSTJENESTER (S)
S1
S2
S3
S4
S5
S7
S8

Langvarig bortfall av
energiforsyning
Langvarig utfall av
telekommunikasjon/IKT
Langvarig bortfall av
drikkevannsforsyning
Forurenset drikkevann
Helsefarlig mat
Akutt forurensning
Langvarig streik

TILSIKTEDE HENDELSER (T)
Terrorisme
Kriminell handling

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Angrep
Bombetrussel
Voldshandling
Trussel mot ansatte
Skyting pågår
Bruk av kniv ol
Utro tjener – økonomisk utroskap
Misbruk/overgrep utført av ansatte
mot brukere, klienter e.l.

Rød skrift indikerer at risikoen er høyere enn valgt akseptabelt nivå, dvs. ytterligere tiltak må iverksettes.
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Kontrollutvalget i
Enebakk kommune

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006-2019
År
2019

Prosjekt

Revisjonens anbefalinger

Sykefraværsoppfølging

1. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav som er satt i
arbeidsmiljøloven.
2. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og ansvar ved
oppfølging av sykefravær.
3. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.
4. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer
som virker inn på arbeidshverdagen til de ansatte som kan resultere i sykefravær.
5. Å stille tilstrekkelig ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av sykelønnsrefusjoner for å
unngå oppbygging av refusjonsrestanser.

Anleggsprosjektet
Tangenveien

a. Veiprosjekter som berører mange grunneiere, bør starte med reguleringsplan og
grunnerverv. Legging av vann-/avløpsrør og kabel i kommunal vei bør avklares i
forprosjektfasen, slik at det ikke kommer som uforutsette hendelser i
gjennomføringsfasen.
b. Overfor rådgivende ingeniørfirmaer bør det presiseres at kommunen ønsker
fullstendige estimater – totale prosjektkostnader.
c. Administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og byggekomiteen gjennom
notater om status og utfordringer underveis i investeringsprosjekter.

Kirkebygda
sentralrenseanlegg

a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens løpende
regnskapsføring skal være på plass.
b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med anerkjent metodikk.
Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være tydelig.
c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap konstateres, bør
rådmannen snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret.
d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle investeringsregnskapet.
Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer.

2018

Merknad
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Samhandlingsreformen

a) Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter inneholder
oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
b) Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på Ahus' avvikssystem, herunder når
avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.
c) Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekrutterer personell med nødvendig
kompetanse.

Internkontroll

a.
b.
c.
d.

Kommunale avgifter

a)
b)
c)
d)

Mobbing i skolen

•
•
•

2017
Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollsystem.
Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere kjenner det.
Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide risikoreduserende tiltak.
Sørge for at alle dokumenter i kvalitetssystemet Kvalitetslosen er tilstrekkelig
oppdaterte.
e. Høyne ansattes kjennskap til Kvalitetslosen og oppfordre dem til å melde avvik, samt
utnytte meldte avvik til forbedringer i større grad.
f. Utarbeide en antikorrupsjonsplan.
Utarbeide budsjettkalkyle for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging.
Opprette eget fond for slamtømming; årlige overskudd/underskudd avsettes på fondet.
Vurdere å innføre flere satser for anleggsbidrag.
Vurdere om de tidsregisteringer man gjorde i 2009 for byggesaksområdet fortsatt er
representative for den saksbehandlingen som gjøres i dag.
e) Sørge for at alle direkte kostnader blir tatt med i selvkostregnskapet.

2016

•

Samlet omfang av mobbing bør klarlegges.
Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes.
Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av enkeltsaker
bør vektlegges.
Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres.

2015
Sikkerhet og beredskap

a. Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan revideres i 2015. Basert på
dette bør avdelingenes og resultatenhetenes beredskapsplaner/-rutiner revideres i
2016. Alle beredskapsplaner skal dessuten oppdateres årlig hva gjelder navnelister o.l.
b. Resultatenhetenes forventninger til andre enheter, især Eiendomsforvaltning og
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kommunalteknikk, bør avklares, slik at beredskapsplanene er realistiske.
c. Overordnet beredskapsplan (kriseledelse) skal øves minst annethvert år. Alle
avdelinger bør avholde noen beredskapsøvelser årlig. Alle ansatte bør dessuten delta
på minst én brannøvelse per år.
d. Det bør vurderes om enhetsleder for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk bør
sitte i kommunens kriseledelse.
e. Reservevannforsyning bør sikres i samarbeid med private vannverk.
Demensomsorg

a. Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har en
kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, for å komme tidlig i gang med
tjenester.
b. Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid før Enebakks
eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020.

Byggesaksbehandling

1. Byggesaksbehandlingen bør vurderes i forhold til påstanden om lite smidighet. TEK og
administrasjon bør avklare hvordan Enebakk kommune skal drive
byggesaksbehandlingen innenfor rammer gitt av lov- og planverk.
2. Det bør avklares når sjekklister er obligatorisk å bruke.
3. Saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker bør reduseres.

Barnevernstjenesten
– hjelpetiltak i hjemmet

•

2014

2013

•

•
•

Samarbeidet mellom barneverntjenesten og sentrale aktører i kommunen bør styrkes
gjennom å etablere flere samarbeidsavtaler. Revisjonen vil spesielt anbefale å etablere
samarbeidsavtale med skolene.
Barneverntjenesten bør kvalitetssikre sine rutiner for å sikre at offentlig melder
tilbakemeldinger i samsvar med bvl § 6-7 a. Dette gjelder spesielt vurderingen av om
tjenesten av hensyn til videre oppfølging av barnet bør gi melder tilbakemelding om
tiltakene som iverksettes.
Kommunen bør sikre at alle barn under hjelpetiltak har gyldige tiltaksplaner. Ved
utforming av tiltaksplaner bør barneverntjenesten spesielt legge vekt på å utvikle gode
målformuleringer og rutiner for evaluering at tiltakene.
Barneverntjenesten bør sikre at det gjennomføres lovbestemt antall tilsynsbesøk og
fosterhjemsbesøk.
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NAV Enebakk
– styring og samarbeid

•
•
•
•
•
•
•

Utarbeide et helhetlig internkontrollsystem.
Gjennomføre risikovurderinger.
Heve kompetansen til de ansatte på relevant regelverk.
Sikre rapportering til KOSTRA vedrørende utarbeidelse av individuell plan, og bedre
samarbeidet mellom NAV Enebakk og kommunens koordinator.
Vurdere innspill til endringer på publikumsmottaket for å styrke personvernet til
brukerne.
Sørge for å opprette et aktivt brukerråd.
Vurdere å utarbeide en oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

2012
Internkontroll

1. Innføre en helhetlig internkontrollsystem som en integrert del at styringen i forbindelse
med at kommunen skal innføre målstyring fra 2014. Revisjonen viser også til
tilrådingar om internkontrollen fra rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i
kommunane”, som kan gi innspill i denne prosessen (vedlegg 2)
2. Gi føringer for hvordan de etiske retningslinjene skal holdes levende i hele
organisasjonen.
3. Sikre at enhetslederne har tilstrekkelig kompetanse i økonomi.
a. Følge opp tilbakemeldingene fra enhetsnivå om at økonomiverktøyet ikke gir
god nok informasjon.
4. Vurdere om delegeringsreglementet uttrykker ansvar og fullmakter på en tilstrekkelig
presis måte.
5. Tilstrebe en budsjett- og rapporteringsprosess som i større grad synliggjør
konsekvenser av de tallstørrelser som presenteres.
a. Legge til rette for tverrprioriteringer mellom avdelingene
6. Påse at avvik fra mål blir fulgt opp, og at erfaringene blir utnyttet til forebygging og til å
forbedre tjenestene.
7. Det bør settes en frist for når arbeidet med skriftlig nedtegning av rutiner for
regnskapsføring og etablering av struktur for arbeidsdeling med stedfortreder skal
være ferdigstilt.
8. Etablere et system som sikrer jevnlig gjennomgang av alle rutiner for
økonomiforvaltning og at kommunen synliggjør og dokumenterer en slik gjennomgang.
Revisjonen viser videre til spesifikke anbefalinger under pkt. 5.2. for lønn, fakturering
og attestasjon/anvisning.
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9. Påse at finansreglementet vedtas årlig, at «Instrukspakke og rutinebeskrivelser» blir
oppdatert jevnlig og at rapporteringen til kommunestyret er i henhold til krav i
finansreglementet.
2011
Dokumentbehandling
og arkiv

Enebakk kommune bør foreta en grunnleggende omorganisering av sin arkivtjeneste ved
å etablere en felles arkivtjeneste ledet av en arkivansvarlig på rådmannens vegne.
Kommunen bør vurdere om dette skal være en egen enhet, eller et ansvar som ivaretas
innenfor eksisterende organisasjon.
Dernest bør kommunen også:
• Frembringe oversikt over arkivlokalenes standard og evt. treffe nødvendige tiltak for at
disse skal tilfredsstille gjeldende krav.
• Ajourføre arkivplanen.
• Etablere rutiner for å kvalitetssikre journal og arkivdatabasen.
• Sikre at dokumenter journalføres etter bestemmelsene.
• Påse at kommunens egne krav til periodisering blir etterlevd.
• Påse at kommunens egne krav til tilgang til arkivmateriale blir etterlevd.
• Fortsatt tilby målrettet opplæring ut fra brukernes behov.
• Arbeide systematisk for å etterleve regelverket, herunder sikre at:
o Alle arkivverdige dokumenter blir registrert i arkivsystemet.
o Arkivverdig epost blir arkivert.
o Saker blir avsluttet i saksbehandlingssystemet.
o Saksdokumenter returneres til arkiv når de er ferdigbehandlet.
Revisjonen vil dessuten anbefale at kommunen vurderer hvorvidt den bør innføre
fullelektronisk arkiv.

Prosjektstyring

1. Ta inn i sine retningslinjer et punkt vedrørende usikkerhet i prosjektet.
2. Ajourføre retningslinjene og tilpasse teksten slik at den også er dekkende for andre
prosjekter enn byggeprosjekter i samsvar med kommunestyrets vedtak.
3. Vurdere å sette ned terskelgrensen på kr 5 mill i økonomireglementet i forhold til kravet
om utarbeidelse av regnskapsrapport med prognose hvert kvartal.
4. Følge de vedtatte retningslinjer og økonomireglement i forbindelse med oppfølging av
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investeringsprosjekter.
2010
Offentlige anskaffelser

1. Utarbeide rutinebeskrivelser og formelle ansvarsstrukturer.
2. Sentralisere alle innkjøp over kr 500 000,- samt innføre kontrollrutiner for andre kjøp.
3. Innføre sentralt arkiv og arkivrutiner for dokumenter og dokumentasjon i forbindelse
med anskaffelser.
4. Øke kurshyppigheten på området.
5. Innskjerpe rutiner og regelverk for å hindre kjøp i strid med dette, herunder:
• Lage protokoll fra alle kjøp over kr 100 000.
• Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som er gjort i de
sammenhenger hvor det bare foreligger en leverandør.
• Gjennomføre konkurranse på alle områder.
• Etterleve rammeavtaler.
6. Ikke utvide investeringsprosjekter uten tilstrekkelig budsjettvedtak.
• Sikre at prosjektene er tilstrekkelig planlagt.
7. Sørge for at hele investeringsprosjektet blir konkurranseutsatt.
8. 8. Vurdere å etablere nye rammeavtaler på områder nevnt i rapporten.

Bruk av ressurser og
opplæringslov i skolen

•

2009
•
•
•
•
•
•

Det bør utarbeides en ny modell for fordeling av ressurser mellom skolene slik at man
oppnår en likebehandling, denne bør ta utgangspunkt i de behov som skolene har.
Det bør komme tydeligere fram i budsjettforslaget hvilke konsekvenser budsjettet har
for de enkelte skolene.
Påse at skolene har tilstrekkelig midler til at de kan drive innenfor lovens krav.
Iverksette tiltak som gjør at kommunen høyner andelen med lærere med den formelle
kompetansen slik loven stiller krav om.
Vurdere tiltak for å øke svarprosentene på foreldreundersøkelser.
Legge gjennomgang av kommunens plan for et godt psykososialt oppvekstmiljø inn
som et punkt i sjekkliste for vurdering av lovoppfyllelse.
Sørge for at alle foresatte får tilgang på samme informasjon fra de gjennomførte
trivselsundersøkelsene.

2008
Spesialundervisning

Revisjonen anbefaler Enebakk kommune å gå gjennom etablerte rutiner med sikte på å:
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i grunnskolen

• Etablere en ensartet praksis ved alle skolene som innebærer at foreldrene får
informasjon om at de kan ta direkte kontakt med PPT hvis de er bekymret for sitt barns
utvikling.
• Etablere en praksis for at også nytilflyttede foreldre med spesialundervisingsbarn gir
skolen skriftlig samtykke til å kommunisere om barnet med PPT.
• Sørge for at det blir skrevet sakkyndig vurdering innen rimelig tid for alle som er
henvist.
• Etablere rutiner som sikrer at halvårsrapporter blir sendt til foreldre og kommunen og
at dette kan dokumenteres for ettertiden.
Revisjonen anbefaler videre at:
• Skolene etablerer rutiner for å registrere hvilken spesialundervisning elevene faktisk
får. Halvårsrapportene bør gi opplysninger om dette sammen med opplysninger om
hvilken spesialundervisning vedtaket forutsetter.
• Enebakk kommune bør utvide sine rutiner vedrørende kommunalt system for styring
og kvalitetssikring av grunnskoleopplæringen (§ 13-10) til også å beskrive området
spesialundervisning. Man må da ta utgangspunkt i opplysninger om målene i de
individuelle opplæringsplanene er nådd ifølge halvårsrapportene. Skolenes rapporter
om dette bør gå til rådmannen.
• Rektors vedtak inneholder opplysninger i samsvar med forvaltningsloven.

Hjemmebaserte tjenester

1. Gjennomgå rutiner og praksis for sikre at henvendelser blir besvart innen kravene i
Forvaltningsloven.
2. Gjennomgå rutiner og praksis for registrering av vedtaksdato og øvrige daterte
opplysninger i vedtak. Dette for å sikre enhetlig praksis og for å sikre at det kan
etterprøves at saksbehandlingstiden er i samsvar med krav i lovverket.
3. Gi en skriftlig beskrivelse om de faktiske forhold som ligger til grunn for
avslag/innvilgelse av tjeneste i alle saker.
4. Vurdere om Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger til innhold i vedtak bør
innarbeides i vedtak om hjemmebaserte tjenester
5. Utarbeide et system av prosedyrer som søker å sikre brukermedvirkning i utforming og
endring av tjenestetilbudet, jf. Kvalitetsforskriften § 3.
6. Ivareta brukermedvirkning i utforming og endring av tjenestetilbudet, og å dokumentere
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dette, i den grad dette er hensiktsmessig og mulig.
7. Ivareta brukernes behov om tjenester i forbindelse med ferieavvikling, i tråd med
gjeldende regelverk og anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet.
8. Registrere avlyste brukeroppdrag som avvik. Dette for at omfanget av denne typen
avvik skal kunne fanges opp og blir fulgt opp i tråd med avvikssystemet.
Barn i fosterhjem

Revisjonens undersøkelse avdekket at Enebakk kommune ikke har rutinebeskrivelser
som er dekkende for godkjenning, oppfølging av barn i fosterhjem og for tilsyn med barn
plassert i fosterhjem. Revisjonen er kjent med at det for tiden arbeides med å komplettere
og oppdatere
rutinene for barn i fosterhjem i samsvar med internkontrollforskriften.
Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at
godkjennings-, oppfølgings- og tilsynsarbeidet gjennomføres i tråd med lovkrav, herunder
• Utarbeide skriftlige rutiner for innhenting og arkivering av politiattest for fosterforeldre.
• Sikre at det antall fosterhjemsbesøk som barnevernloven tilsier, blir gjennomført.
• Utvikle rutiner for å gjennomgå fosterhjemsavtale med fosterforeldrene minst en gang
årlig.
• Utvikle rutiner for å tydeliggjøre at det er utarbeidet foreløpig omsorgsplan i alle saker,
samt utarbeide permanent omsorgsplan i aktuelle saker.
• Tilstrebe at alle barn plassert i fosterhjem i Enebakk kommune får besøk av
tilsynsfører snarest mulig etter at barnet er plassert i fosterhjemmet og helst innen 14
dager.
• Utarbeide rutiner for å følge opp barnet etter myndighetsalder dersom barnet
samtykker til dette.
• Sikre at det antall tilsynsførerbesøk som barneloven tilsier blir gjennomført.
Barneverntjenesten bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer at saksmappene holdes i
orden og er innrettet slik at dokumentene fungerer som informasjonskilde, nå og i
fremtiden. Av dette følger at barneverntjenesten bør videreutvikle og implementere
rutinebeskrivelser for godkjenning av fosterhjem, oppfølging og tilsyn med barn i
fosterhjem, for å sikre at alle
viktige beslutninger, oppfølging og kontakt dokumentføres og arkiveres på de respektive
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mapper.
2007
Vedlikehold av
kommunale bygg

Enebakk kommune må etablere rutiner som sikrer at:
• All finansiering av vedlikehold blir gjort gjennom driftsbudsjettet.
• Regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt fullt ut.
Enebakk kommune bør vurdere å igangsette følgende tiltak:
• Overordnede målsettinger og retningslinjer for vedlikehold av kommunens bygninger
bør utarbeides.
• Informasjon om rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og forvalter av
kommunens bygninger bør utarbeides.
• Nøkkeltall for kommunens bruk av midler til vedlikehold bør utarbeides.
• Bygningsmassens vedlikeholdsbehov bør kartlegges og langsiktige vedlikeholdsplaner
bør utarbeides.
• Vedlikeholdsnivået bør tilpasses til de behov som avdekkes slik at kommunens
bygninger ikke forringer sin markedsverdi eller standard.
• Egen innkjøpsveiler/ retningslinjer for innkjøp bør utarbeides.
• Rutiner som sørger for at all relevant dokumentasjon vedrørende kommunens
anskaffelser oppbevares samlet i kommunens arkiver, bør etableres.
• Rammeavtaler for trelast og byggevarer samt rørleggertjenester bør etableres.

Informasjonssikkerhet
og IT-drift

Informasjonssikkerhet
Revisjonen mener Enebakk kommune må gjennomføre tiltak som sikrer at
informasjonssikkerhetsarbeidet gjennomføres i tråd med regelverket, herunder:
• At det etablere sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og sikkerhetsorganisasjon
• At kommunen igangsetter jevnlig sikkerhetsrevisjon hvor resultatet av
sikkerhetsrevisjonen dokumenteres
• At det gjennomføres en risikovurdering som kartlegger risikoen for sikkerhetsbrudd
Videre vil revisjonen anbefale Enebakk kommune å:
• Forbedre den fysiske sikringen av serverlokalene med hensyn til vannlekkasjer,
adgangsbegrensning og innbruddsalarm
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• Oppbevare backup på enn annen lokasjon enn originalene
IT-drift
Revisjonen mener Enebakk kommune kan gjennomføre tiltak som forbedrer IT-drift,
herunder:
• Oppdatere IT-planen slik at den gir en strategisk forankring for de valgene som gjøres
også etter 2006
• Prioritere ressurser til dokumentering, rådgivning og ledelse innen IT
• Etablere beredskapsplaner for håndtering av alvorlige hendelser
2006
Psykiatritilbudet

• å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert med at kommunen
holder informasjonsmøte for å presentere planene og motta innspill fra brukere,
innbyggere og interessegrupper.
• å dokumentere og arkivere hvordan opplysninger i rapporteringen til fylkesmannen i
Oslo og Akershus har framkommet.
• å sikre at de individuelle planene får en kvalitet som samsvarer med statlige forskrifter
og kommunens egne krav.
• å utarbeide et informasjon som beskriver formålet med individuell plan og hvilken nytte
brukerne kan ha av den. Slik informasjon kan distribueres i papirformat, som trykt
informasjon til innbyggerne, og på kommunens hjemmeside på Internett.
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 11/20

Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Kommunens
leie/leasing av hjulgraver

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00035-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget gjennomfører en undersøkelse av kommunens leie/leasing av
hjulgraver.
2. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte mål og problemstillinger for undersøkelsen.
3. Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen utført av Viken kommunerevisjon IKS.
Viken kommunerevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan på bakgrunn av mål og
problemstillinger for undersøkelsen. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets
neste møte.
Vedlegg:
Saksutskrift KST sak 9-20 Fortsatt leasing av hjulgraver i påvente av oppfyllelse av
verbalvedtak budsjett 2020, Notat til KU
Øvrige dokumenter som ligger på saken:
Dato
12.12.2016

Utvalg
Kommunestyret

Saks nr.
PS 133/16

02.02.2017

PS 3/17

13.02.2017

Utvalg for teknikk
og utvikling
Formannskapet

27.02.2017

Kommunestyret

PS 6/17

01.06.2017

PS 23/17

25.11.2019

Utvalg for teknikk
og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret
Utvalg for teknikk
og utvikling
Formannskapet

02.12.2019

Kommunestyret

PS 96/19

09.12.2019

Kommunestyret

PS 114/19

30.01.2020

PS 5/2020

10.02.2020

Utvalg for teknikk
og utvikling
Formannskapet

24.02.2020

Kommunestyret

PS 9/2020

12.06.2017
19.06.2017
21.11.2019

PS 3/17

PS 31/17
PS 48/17
PS 70/19
PS 72/19

PS 8/2020

Sakstittel
Rådmannens forslag til handlingsprogram
2017-2020 med årsbudsjett 2017
Gravemaskin Drift 2017

Arkivsak nr.
2016/1062

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

2017/135

Tilbakeføring av midler til Driftsenheten
Tilbakeføring av midler til Driftsenheten
Evaluering av bruk og erfaringer med
hjulgraver etter leie.
Evaluering av bruk og erfaringer med
hjulgraver etter leie.
Evaluering av bruk og erfaringer med
hjulgraver etter leie.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram
2020 – 2023 med årsbudsjett 2020
Fortsatt leasing av hjulgraver i påvente av
oppfyllelse av verbalvedtak budsjett 2020
Fortsatt leasing av hjulgraver i påvente av
oppfyllelse av verbalvedtak budsjett 2020
Fortsatt leasing av hjulgraver i påvente av
oppfyllelse av verbalvedtak budsjett 2020

2017/135
2017/135
2017/135

2017/135

2017/135
2017/135

2017/135
2017/135
2019/2230
2019/5070
2019/5070
2019/5070
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SAKSUTREDNING:
Enebakk kommunestyre vedtok 24.02.2020 i sak 9/20 Fortsatt leasing av
hjulgraver i påvente av oppfyllelse av verbalvedtak budsjett 2020 følgende:



Leasing av hjulgraver avsluttes etter avslutning av inngått kontrakt 29.02.2020.
Gravemaskin med eller uten fører kan leies inn ved behov fra inngåtte rammeavtaler eller
andre.
Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget, og ber om at det utredes hvordan
leie av hjulgraver har vært håndtert fra 12. desember 2016 og frem til i dag.
Dette finansiers ved bruk av disposisjonsfond.

Bakgrunn for saken
I rådmannens budsjettforslag for 2017 ble det fremmet behov for investering i ny
gravemaskin til Driftsenheten. Under behandlingen av rådmannens forslag til budsjett
2017 ble investeringen tatt ut og rådmannen ble gjennom et verbalforslag bedt om å
fremme egen sak for nærmere å begrunne behov og økonomi knyttet til investering
av ny gravemaskin.
Enebakk kommunestyre vedtok 27.02.2017 i sak 6/17 Innkjøp av gravemaskin til
Driftsenheten i 2017 følgende:
1. Det inngås korttidsleie av hjulgraver med tilhørende utstyr for sesongen 2017.
2. Kjøp av nevnte maskin tas opp i forbindelse med budsjett 2018.
3. Det gjøres en evaluering av bruk av maskinen ved leietidens slutt. Det må også sees på
organisering og bemanning etter de erfaringer en gjør.
4. Sak legges fram for FSK ved behov for budsjettjustering.

Enebakk kommunestyre vedtok 19.06.2017 i sak 48/17 Tilbakeføring av midler til
Driftsenheten følgende:
1. Det tilbakeføres midler som er tatt ut av Driftsenhetens budsjett 2017, kr 350 000.
2. Midlene hentes fra disposisjonsfond driftsmidler i 2017.
3. Det gjøres en evaluering av bruk av maskinen ved leietidens slutt. Det må også sees på
organisering og bemanning etter de erfaringer en gjør.

Gjeldende leasingavtale om hjulgraveren gikk ut 01.03.2020.
HJEMMEL
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 23-2 tredje ledd:
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.

Det følger videre av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 1:
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§ 1.Rammer for kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.

Kontrollutvalgets kompetanse
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold:




Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser
Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra
kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.
Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, etterlevelse av
rutiner etc.

Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold,
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger.
VURDERING
I den aktuelle sak har Enebakk kommunestyre kommet med en spesifisert
anmodning til kontrollutvalget om at
«det utredes hvordan leie av hjulgraver har vært håndtert fra 12. desember 2016 og frem til i
dag.»

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at en på bakgrunn av kommunestyrets vedtak,
legger opp til en enkel undersøkelse.
Sekretariatet ser for seg at undersøkelsen utføres av Viken kommunerevisjon IKS.
Sekretariatet vil foreslå følgende mål og problemstillinger for undersøkelsen:
Formål
Undersøke etterlevelsen av kommunestyrets vedtak, herunder kommunens fullmakt
til inngåelse av leie-/leasingavtale, omfang og varighet, samt håndtering av leie/leasingavtalen.
Problemstillinger
1. Var det uklarheter i kommunestyrets vedtak av 27.02.17 i forhold til forståelsen av
fullmakt til å inngå korttidsleie? Hvis så, hva ble gjort fra administrasjonen opp i
mot politisk ledelse for å oppklare eventuelle uklarheter?
2. I hvilken grad har kommunen fulgt opp kommunestyrets vedtak av 19.06.17, med
hensyn til fremleggelse av evaluering av bruken av maskinen, for politisk ledelse?
I hvilken grad har kommunen etterlevd de forutsetninger som forelå for
kommunestyrets vedtak av 19.06.17?
3. I hvilken grad har kommunen hatt fullmakt i form av politiske vedtak for inngåelse
av gjeldende avtale om leie/leasing av maskinen?
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4. I hvilken grad har kommunen underrettet politisk ledelse om gjeldende avtale om
leie/leasing av maskinen? Hvordan har denne informasjonen vært, med hensyn til
innhold og kommunens faktiske utgifter som var kjent på det gitte tidspunkt?
5. I hvilken grad har det forekommet flere leieforhold, med hensyn til avtalevilkår og
avtalevarighet, i leieperioden 12.desember 2016 – 29.februar 2020?
6. Hvordan er leie/leasing av hjulgraver blitt ført i kommuneregnskapet?
7. I hvilken grad har kommunen utnyttet potensialet som lå i inngått leie/leasingavtale for bruk av hjulgraver?
8. Hvordan er forholdet mellom pris kommunen har lagt til grunn for egen sjåfør og
beregningen av selvkost for denne type tjeneste?
9. Hvordan har kommunen beregnet maskintid, driftstid etc.?
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 05.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Side 4 av 4

get - Kommunens leie/leasing av hjulgraver - 20/00035-2 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Kommunens leie/leasing av hjulgraver : Saksutskrift KST sak 9-20 Fortsatt leasing av hjulgraver i påvente av oppfyllelse av verbalvedtak budsjett 2020

ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2019/5070

Saksframlegg

Arkivkode:

Saksbehandler:

Tom Haugvaldstad

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

5/20
8/20
9/20

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

30.01.2020
10.02.2020
24.02.2020

Fortsatt leasing av hjulgraver i påvente av oppfyllelse av verbalvedtak
budsjett 2020
Dokumenter som er vedlagt: Utskrift av vedtak og saksframstilling i kommunestyresak 96/19
Dokumenter som ikke er vedlagt: Andre dokumenter i saken

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Leasing av hjulgraver videreføres frem til evaluering Veistasjonen er sluttført.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 30.01.2020
Behandling:

H, SP og FRP fremla følgende forslag:
Leasing av hjulgraver avsluttes etter avslutning av inngått kontrakt 29.02.2020.
Gravemaskin og fører leies inn ved behov fra inngåtte rammeavtaler.
Votering:

Rådmannens innstilling
Forslag fra H, SP og FRP

3 stemmer for (1 AP, 1 SV, 1 KRF)
5 stemmer mot (1 H, 2 FRP, 2 SP)
5 stemmer for (1 H, 2 FRP, 2 SP)
3 stemmer mot (1 AP, 1 SV, 1 KRF)

VEDTAK:

Leasing av hjulgraver avsluttes etter avslutning av inngått kontrakt 29.02.2020.
Gravemaskin og fører leies inn ved behov fra inngåtte rammeavtaler.

Saksprotokoll for Formannskapet - 10.02.2020
Behandling:

Øystein Slette AP, fremmet rådmannens innstilling.
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Votering:
TEK’s innstilling mot rådmannens innstilling:

mot 4 stemmer (3AP, 1SV)
for 5 stemmer (2SP, 1FRP, 2H)

FSK’s innstilling:

Leasing av hjulgraver avsluttes etter avslutning av inngått kontrakt 29.02.2020.
Gravemaskin og fører leies inn ved behov fra inngåtte rammeavtaler.

Saksprotokoll for Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:

Vilde Bjerknes AP, fremmet rådmannens innstilling.
Torvald Ungersness SP, fremmet tilleggsforslag:
«Gravemaskin med eller uten fører kan leies inn ved behov fra inngåtte rammeavtaler eller
andre».
Hans Kristian Solberg SP, fremmet tilleggsforslag:
«Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget, og ber om at det utredes hvordan leie
av hjulgraver har vært håndtert fra 12. desember 2016 og frem til i dag.
Dette finansiers ved bruk av disposisjonsfond».
Votering:
FSK’s innstilling med presisering fra Ungersness mot Bjerknes forslag:
Mot 11 stemmer (8AP, 1SV, 1MDG, 1KRF)
For 16 stemmer (6SP, 6H, 4FRP)
Solbergs forslag:
mot12 stemmer (8AP, 1SV, 1MDG, 1KRF, 1SP)
For 15 stemmer (5SP, 6H, 4FRP)
VEDTAK:

•
•

Leasing av hjulgraver avsluttes etter avslutning av inngått kontrakt 29.02.2020.
Gravemaskin med eller uten fører kan leies inn ved behov fra inngåtte
rammeavtaler eller andre
Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget, og ber om at det utredes
hvordan leie av hjulgraver har vært håndtert fra 12. desember 2016 og frem til i
dag.
Dette finansiers ved bruk av disposisjonsfond.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Saken er en oppfølging av verbalvedtak i kommunestyrets budsjett for 2020 vedrørende
evaluering av veistasjonen.
Sammendrag

Det ble under behandling av rådmannens forslag til budsjett 2020 vedtatt å be om en sak til
kommunestyret med fullstendig gjennomgang av drift og lønnsomhet til Veistasjonen. Dette
målt mot kostnad av konkurranseutsatt innkjøp av samme tjenester. For å oppnå en fullverdig
og objektiv evaluering av alle oppgaver ved Veistasjonen må denne oppgaven utføres av
eksternt firma. Dette vil ta noe tid å få frem resultat av. Eksisterende leasingavtale går ut mars
2020. Rådmann søker i denne saken å belyse behovet for å videreføre leieforholdet av
hjulgraveren med tilhørende utstyr frem til sak om fullstendig gjennomgang er ferdigstilt.
Bakgrunn

Rådmannen viser til kommunestyresak 96/19 hvor videre leasing eller kjøp av hjulgraveren
blir vurdert med bakgrunn i behov, egnethet samt økonomi. Kommunestyret tok stilling til det
materialet som her forelå ved følgende verbalvedtak i forbindelse med behandling av
budsjettet for 2020:
«Verbalvedtak 1: Rådmannen bes om å levere en sak til kommunestyret med
fullstendig gjennomgang av driften og lønnsomheten til Veistasjonen, målt mot
kostnad av innkjøp av tjenester/ konkurranseutsatt innkjøp, av samme oppgaver. Saken
må belyse tilgjengelige personalressurser, vedlikehold av kompetansekrav, kostnader
knyttet til sertifikater og HMS krav, oppgaver som utføres, og kan utføres, og
omfanget av egenproduksjon. Kostnadsvurderingen må hensynta
Investeringskostnader, personalkostnader, driftskostnader og andre direkte eller
indirekte kostnader som belastes andre administrative poster i budsjettet for å
opprettholde veistasjonen. Rådmannen bes også belyse effektiviteten (driftstid) på
tilgjengelige anleggsmidler. Hvor mange timer er utstyret som eies eller leies i bruk?
Dette bør deles på antall årsverk timer, som vil gi en timekostnad pr anleggsmidler.
Rådmannen skal legge til grunn at man oppnår den samme beredskapen ved eventuelle
innkjøp eller rammeavtaler. Inntil saken er levert og behandlet, settes alle
investeringer tilknyttet veistasjonsdrift på vent.»
Saksopplysninger

Et slikt utrednings-/evalueringsoppdrag må utføres av en utenforstående konsulent. Det er
allerede lagt ut i konkurranse. Et resultat vil imidlertid ikke kunne foreligge til 01.03.2020 når
leasingavtalen på hjulgraveren går ut.
I rådmannens budsjettforslag ble det bedt om investeringer på veidrift for å møte dagens
behov og krav til effektiviseringer. Disse investeringene er gjennom verbalvedtaket nå satt på
vent sammen med ønsket om investering i hjulgraveren.
Driftsenheten vurderer hjulgraveren som «limet» i veidrift. Hjulgraveren benyttes til
reparasjoner av veiskader, oppsetting og bytting av skiltfundamenter, reparasjoner og
oppgradering av stikkrenner. Rens av veigrøfter. Bytte og oppsetting av lysstolper, trefelling,
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rydding av bekkeløp. Fjerning av snø etter takras. Samt opparbeidelse og reparasjon av pplasser og grøntområder. Bare for å nevne noen av oppgavene maskinen brukes til.
Hjulgraveren kjøres primært i samarbeid med lastebilen som forflytter masser, lysstolper,
skiltfundamenter, kratt og trær. Mannskapene på veidrift har nå en effektiv, økonomisk og
miljømessig arbeidsplattform. Ved en eventuell innlevering av hjulgraveren vil nytteverdien
av lastebilen samtidig bli drastisk redusert som følge av dette. Det vises i denne sammenheng
til sak 96/19 hvor det bl.a. ble belyst at den minigraveren so tidligere ble innkjøpt i samarbeid
med Kirkevergen har blitt så gammel at den er lite dugelig til disse oppgavene.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei, ikke aktuell.
Klima- og miljømessige forhold

Disse forholdene er beskrevet i tidligere framlagt sak om evaluering av hjulgraveren.
Økonomiske forhold

Hjulgraveren som leases nå hadde en nypris med alt tilhørende utstyr på kr 1 860 000 eks
mva. Leiesummen som er betalt frem til nå utgjør en verdi ved utkjøp i februar 2020 på kr
643 680 eks mva. Dette gir et utkjøpspris på kr 1 026 320 eks mva for maskinen. Man får da
tilbake 90% av det vi har betalt i leie ved et utkjøp.
Til sammenligning vil en tilsvarende maskin med tilsvarende utstyr i dag ha en innkjøpspris
på ca 2 075 000 eks mva. Kjøpes ikke maskinen ut og det tegnes en ny leieavtale på 12/24
mnd vil man starte på nytt utkjøpssummen vil da bli kr 1 743 500 etter 12 mnd. Og kr
1 412 000 etter 24 mnd.
Ved ren innlevering av hjulgraveren 01.03.2020 vil Enebakk kommune miste verdien av den
innbetalte leie på kr 643 680. Ved videre leasing kan innkjøpsprisen reduseres ytterligere.
Risikovurdering

Innleveres hjulgraveren vil ikke veistasjonen være istand til å utføre de oppgaver og
servicetjenester som påligger veistasjonen i dag. Uten hjulgraveren vil lastebilen ha vesentlig
mindre nytteverdi. Denne vil da bli stående uvirksom en vesentlig del av tiden. Det vil være
svært ineffektivt og ulønnsomt å ha denne lastebilen kun i beredskapssammenheng.
Fagarbeiderne som i det daglige utfører oppgaver hvor lastebil, hjulgraver og svært ofte i
kombinasjon med hjullaster vil få en så redusert kapasitet om man leverer inn hjulgraveren
etter endt leieperiode.
Alternative løsninger

Rådmannen vil derfor sterkt anbefale at leieforholdet forlenges frem til endelig og fullstendig
evaluering av Veistasjonen er utført. Hva tidshorisont man ser her er usikkert frem til avtale
om oppdrag for gjennomgang av driftsstasjonen er undertegnet, men rådmannen håper å få
lagt fram en sak til avgjørelse i kommunestyret før sommerferien.
Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen anbefaler med bakgrunn i denne sak samt tidligere sak om evaluering av
hjulgraveren (KST-sak 96/19) at leasingforholdet forlenges frem til kommunestyret har tatt
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stilling til hvordan drift og vedlikehold av veier og grøntområder i Enebakk skal utføres, på
bakgrunn av den utredningen/evalueringen som nå skal gjennomføres.
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Saksnr: 2017/135

Arkivkode: 655

Hjulgraver til Driftsenheten - Notat til kontrollutvalget
Rådmannen viser til forespørsel fra kontrollutvalget av 11.10.2019. I forespørselen henvises
det til to politiske saker behandlet i utvalg for teknikk og utvikling, formannskap og
kommunestyre.
Det bes om en skriftlig orientering til kontrollutvalget om de avtalerettslige og
økonomiske forhold knyttet til leie/leasing samt driftsavtale for hjulgraver/gravemaskin.
Historisk har Driftsenheten og Kirkevergen delt en liten gravemaskin. Til de oppgavene denne
ikke kunne løse har Driftsenheten leid inn gravemaskin med fører. I 2016 foretok
Driftsenheten en evaluering av denne ordningen. Følgende ble vektlagt:
 Gravemaskinen var for liten for mange av Driftsenhetens behov
 Den begynte å bli upålitelig som følge av høy alder (2006 modell. Reparasjonsutgifter
i 2016 var på ca. kr 50 000 ekskl. mva.)
 Det var lite rasjonelt å måtte hente gravemaskinen på to forskjellige kirkegårder hver
gang Driftsenheten hadde bruk for den.
 Å leie inn gravemaskin med fører for enkeltoppdrag var dyrt ift. at Driftsenheten selv
kunne utføre disse med egen maskin.
Driftsenheten foreslo ut ifra denne evalueringen at kommunen kjøpte inn en hjulgraver.
Enheten vurderte dette som økonomisk gunstig for kommunen. Rådmannen støttet dette
forslaget og det ble derfor fremmet som en investering i rådmannens budsjettforslag for 2017
på følgende måte:



Besparelse i Driftsenhetens driftsbudsjett, utgifter til innkjøp av
gravemaskinentreprenør pr. år, kr 350 000 inkl. mva
Kjøp av gravemaskin (over investeringsbudsjettet) kr 1 800 000 ekskl. mva.

Kommunestyret vedtok imidlertid å ta investeringen ut av budsjettet for 2017 samtidig som
det ble lagt inn et verbalvedtak hvor rådmannen ble bedt om å fremme en egen sak for
nærmere å begrunne behov og økonomi knyttet til investering av ny gravemaskin.
I saken som svarte ut verbalvedtaket ble det gjort følgende vedtak ved den avsluttende
behandlingen i kommunestyret:
Vedtak i PS 3/17 Utvalg for teknikk og utvikling, PS 3/17 I FSK og PS 6/17 i KST (Innkjøp
av hjulgraver):
1. Det inngås korttidsleie av hjulgraver med tilhørende utstyr for sesongen 2017.
2. Kjøp av nevnte maskin tas opp i forbindelse med budsjett 2018.
3. Det gjøres en evaluering av bruk av maskinen ved leietidens slutt. Det må også sees på
organiseringen og bemanning etter de erfaringer en gjør.
4. Sak legges fram for FSK ved behov for budsjettjustering.
(likelydende vedtak i FSK og KST)
Deretter ble det fremmet en sak om budsjettjustering i tråd med vedtakspunkt 4 over, hvor det
ble det gjort følgende vedtak ved den avsluttende behandlingen i kommunestyret:
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Vedtak i PS sak 23/17 i TEK, PS 31/17 i FSK og PS 48/17 i KST (Tilbakeføring av
midler til Driftsenheten)
1. Det tilbakeføres midler som er tatt ut av driftsenhetens budsjett 2017 kr 350 000
2. Midlene hentes fra disposisjonsfond driftsmidler i 2017
3. Det gjøres en evaluering av bruk av maskinen ved leietidens slutt. Det må også sees på
organisering og bemanning etter de erfaringer en gjør.
(Likelydende vedtak i TEK, FSK og KST)
I den sistnevnte saken opplyste rådmannen at det p.g.a. sen avklaring ikke ville være mulig
med korttidsleie av hjulgraver for sesongen 2017. Det viste seg imidlertid kort tid etter at
saken var sendt fram til politisk behandling at dette allikevel var mulig. Denne opplysningen
ble imidlertid ikke brakt videre til utvalg for teknikk og utvikling. En kortidsleieavtale ble
således inngått 22.05.2017 etter en gjennomført konkurranse. 4 tilbydere ble forspurt, 3
leverte tilbud. Rammen for konkurransen var ihht. lov om offentlige anskaffelser, forskriftens
del 1 på mellom kr 100 000 og 1 100 000 ekskl. mva. Avtalen som ble inngått med firmaet
Pon Rental Norway AS var på kr 44 100 ekskl. mva. pr måned. I tillegg kommer
kaskoforsikring med kr. 6342 ekskl. mva. pr måned. Avtalen ble i første omgang inngått for 1
måned (vedlegg 1) og deretter forlenget i ytterligere 4 måneder (vedlegg 2).
Anskaffelsesprotokoll finnes som vedlegg 5.
Driftsenheten vurderte at dette (5 måneders leie), i.f.t. det man allerede visste ved inngåelse
av leieavtalen, ikke ga et godt nok grunnlag for en fullstendig evaluering. Enheten
konkluderte med at det i første omgang var hensiktsmessig å gjennomføre en konkurranse om
en rammeavtale for leie av maskiner.
Etter utleiers ønske ble maskinen stående på driftsstasjonen i påvente av gjennomføring av
konkurransen om rammeavtale for maskinleie. Konkurransen ble utlyst i begynnelsen av
2018 for 2 år med en maks ramme på kr 1 100 000 ekskl. mva. Rammeavtale ble ut ifra dette
inngått med firmaet Pon Rental Norway AS, gjeldende fra 01. mars 2018 for en periode på 2
år (vedlegg 3). Anskaffelsesprotokollen er vedlagt som vedlegg 6. En leieavtale for hjulgraver
basert på rammeavtalen ble inngått for 2 år fra samme dato (vedlegg 4). Leiepris er kr 29 800
ekskl. mva. pr måned. I tillegg kommer serviceavtale med kr 46,50 pr driftstime. Enebakk
kommune dekker selv forsikring.
Med henvisning til vedtaket over pkt. 3 er det beskrevet at det bes om en evaluering av bruk
av maskinen ved leietidens slutt. Det må også sees på organisering og bemanning etter de
erfaringer en gjør.
En evaluering som beskrevet i innstillingen over er ikke lagt fram for politisk behandling.
Hjulgraveren ble heller ikke lagt inn eller vurdert inn i rådmannens budsjettforslag 2018innstillingens pkt. 2. Dette har rådmannen tatt tak i og det er igangsatt et arbeid for å få fram
en politisk sak til behandling som beskriver alle forholdene rundt hjulgraver til driftsenheten.
Saken vil bli lagt fram sammen med rådmannens budsjettforslag for 2020.
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Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00031-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport Enebakk KU 2019, Enebakk KU Behandlede saker 2019
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. For å
oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes
kommunestyret til orientering.
HJEMMEL
I henhold til lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for å
kontrollere kommunens virksomhet.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan som skal føre løpende kontroll
på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 23-1 første ledd.
Det følger av kommuneloven § 23-5 nr.6 første punktum:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING
Kommunelovens bestemmelser om egenkontroll gir kommunestyret og
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom
kontrollutvalget og kommunestyret. I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til
kommunens årsregnskap og oversendelse av avsluttede
forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en
det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av
året gjennom en egen årsrapport.
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Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til
behandlingen i kommunestyret.
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2019.
Avslutning
Forslag til årsrapport for 2019 legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes
kommunestyret.
Ås, 04.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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1. Innledning
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77
nr.6 første punktum:
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-5, som i hovedsak trådte i kraft etter
kommunevalget 2019.
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år
utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg
oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum:
1.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning på sine vegne.

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift
15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt
forskriften).
Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-1 første ledd.

3. Kontrollutvalget i Enebakk
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum:
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov men hvor minstekravet til utvalgets størrelse
er fastsatt til 5 medlemmer.
I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
3.1 Kontrollutvalgets sammensetning fram til kommunevalget 2019
Kontrollutvalget for forrige valgperiode ble valgt av Enebakk kommunestyre 26.10.15 i sak
75/15 Valg av kontrollutvalg 2015 – 2019.
Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer og har i
2019 hatt følgende sammensetning:
1
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Nr.
1.
2.

Funksjon
Leder
Medlem

Navn
Thorbjørn Nerland
Lena Mjerskaug

3.
4.
5.

Nestleder
Medlem
Medlem

Øivind Gundersen
Mads Gjevert Pettersen1
Anne Marit Næss

Parti
H
H

Vara for
Nr. 1-2

Nr.
1.
2.
3.
4.

Ap
Ap
SP

Nr. 3-5

1.
2.
3.
4.
5.

Varamedlem
John Bergskaug
Lill-Eva Nordhagen
Anita Kittelsen
Dag Nordstrand

Parti
FrP
FrP
FrP
H

Geir Heine
Ragnfrid Rust
Hovel Heiaas
Anne Rysstad
Vegard Birkeland

SV
Ap
SP
SV
Ap

Medlem av kommunestyret

3.2 Kontrollutvalgets sammensetning fra 28.10.19
Kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023 ble valgt av Enebakk kommunestyre 28.10.19 i
sak 72/19 Valg av kontrollutvalg 2019-2023.
Nytt kontrollutvalg består av fem faste medlemmer og partivise/gruppevise
varamedlemmer og har etter kommunevalget 2019 hatt følgende sammensetning:
Nr.
1.
2.

Funksjon
Leder
Medlem

Navn
Johan Ellingsen
Ingebjørg Lunde Brevig

3.
4.
5.

Nestleder
Medlem
Medlem

Lena Mjerskaug
Thorvald Ungersness1
Kai Bergersen

1

Parti
V
SV

Vara for
Nr. 1-2

Nr.
1.
2.
3.
4.
5

H
Sp
FrP

Nr. 3-5

1.
2.
3.
4.
5.

Varamedlem
Roar Elguren
Geir Jacob Heine
Ragnfrid Rust
Maria Hammervold Espelid
Vidar Kristian Bjerkeland
Hans Kristian Engum
Jacob J. Mysen
John Bergskaug
Astrid Skovseth Fossum
Merethe Reklev

Parti
Ap
SV
Ap
SV
KrF
H
Sp
FrP
Sp
H

Medlem av kommunestyret

3.2 Møter
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 7 møter og behandlet 39 nummererte saker, hvorav 13
saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak.
Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige
og blir fortløpende publisert på FIKS sine nettsider og i politikerportalen i Enebakk
kommune.
3.3 Deltakelse på kurs og konferanser
Mats Gjevert Pettersen og Lena Mjerskaug deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 3031 januar 2019 på Gardermoen.

2
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Lena Mjerskaug, Johan G. Ellingsen, Ingebjørg Lunde Brevig og Thorvald Ungersness
deltok på opplæring for kontrollutvalg 21. november 2019 på Olavsgaard.

4. Sekretariat
Det følger av forskriften § 20:
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid
tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de
som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon.
Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller
avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Bestemmelsen i forskriften er videreført i ny kommunelov § 23-7, med ett tillegg i siste ledd:
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for
alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS.
Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet.
Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud
og omegn IS (KUBIS) og FIKS har gjennom 2019 arbeidet for en sammenslåing av de tre
sekretariatene til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er forventet at Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS vil være etablert i løpet av første halvår av 2020.
Kontrollutvalget behandlet i møte 12.12.19 sak 37/19 Enebakk kommune - valg av
sekretariatsordning for kontrollutvalget. Kontrollutvalget innstilte på deltakelse i Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS.
Enebakk kommunestyre vil behandle saken vinteren 2020.
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Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i 2019.

5. Revisjon
Det følger av forskriften § 16:
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling
fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 24-1, med utfyllende bestemmelser i ny
forskrift om kontrollutvalg og revisjon vedrørende krav til revisor.
Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer
revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene
Enebakk, Nesodden, Ski og Ås.
Follo distriktsrevisjon IKS ble fusjonert med Buskerud kommunerevisjon IKS høsten 2019 til
Viken kommunerevisjon IKS med virkning fra 01.01.20.
Kontrollutvalget behandlet i møte 25.04.19 sak 15/19 Valg av revisjonsordning for Enebakk
kommune. Kontrollutvalget innstilte på at Enebakk kommune skal få utført
revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) i utvidet egenregi gjennom en
større interkommunal revisjonsenhet hvor deltakere i dagens Follo Distriktsrevisjon IKS er
en del av det nye selskapet.
Enebakk kommunestyre fattet i møte den 27.05.19 vedtak i tråd med kontrollutvalgets
innstiling.

6. Budsjett for kontrollarbeidet
Det følger av forskriften § 18:
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om
budsjett for revisjonen.

Bestemmelsen er i det vesentlige videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.
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Kontrollutvalget behandlet 24.10.19 sak 30/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

7. Utvalgets arbeid i 2019
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av
2019.
7.1 Tilsyn med revisjonen
Det følger av forskriften § 6:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3.
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen:




Revisjonsberetning 2018 Enebakk kommune
Revisjonens rapport pr 30.04.19
Overordnet revisjonsstrategi 2019

7.2 Tilsyn med forvaltningen
Det følger av forskriften § 4:
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har
en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt
møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens
folkevalgte organer.

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 og ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 1.
7.2.1 Regnskapssaker

Det følger av forskriften § 7:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller
fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende
tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.
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Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd.
Kontrollutvalget ga i møte 25.04.19 uttalelse til følgende regnskapssak:


Enebakk kommune - Årsregnskap 2018

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Enebakk kommunes tertialvise
økonomirapporter til orientering.
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Kontrollrapport 2018 vedrørende
skatteoppkreveren for Enebakk kommune til orientering.
7.2.2 Forvaltningsrevisjon

Det følger av forskriften § 9:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.

Bestemmelsen er ikke videreført i verken ny kommunelov eller ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter:



Samhandlingsreformen i Enebakk kommune
Anleggsprosjektet Tangenveien

Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2019:


Sykefraværsoppfølgingen i Enebakk kommune

I kontrollutvalgets møte den 12.12.19 sak 36/19 Orientering fra revisjonen, ble det opplyst
at forvaltningsrevisjonsprosjektet som er bestilt for 2019 forventes å kunne legges fram til
behandling etter årsskiftet 2019/2020.
Rapportene kan leses her:
https://www.follofiks.no/forvaltningsrevisjon/enebakk/
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon

Det følger av forskriften § 12:
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
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Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere
saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
Kontrollutvalget har i 2019 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport:






Demensomsorgen i Enebakk kommune
Mobbing i skolen i Enebakk kommune
Kirkebygda sentralrenseanlegg
Samhandlingreformen i Enebakk kommune
Internkontroll i Enebakk kommune

Rapportene kan leses her:
https://www.follofiks.no/forvaltningsrevisjon/enebakk/

Kontrollutvalget har ikke bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2020, men vil arbeide med
plan for forvaltningsrevisjon som vil danne grunnlag for bestillinger av
forvaltningsrevisjoner for perioden 2020-2024.
7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll

Det følger av forskriften § 13:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-2 første ledd bokstav d).
Det ble ikke utført eierskapskontroll med Enebakk kommune i 2019.
Det følger av forskriften § 14:
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som
er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner kap. 3

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-4 første ledd. Begrepet
selskapskontroll er ikke videreført. Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse etc. i selskap anses nå som del av forvaltningsrevisjonen.
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Det ble ikke utført selskapskontroll i 2019.
Kontrollutvalget har i 2019 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i
interkommunale selskap (IKS) Enebakk kommune er deltaker i.
Kontrollutvalget har fått seg forelagt årsrapporter/årsmelding og årsregnskap for 2018 fra
kommunalt heleide aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid
som Enebakk kommune eier eller er deltaker i.
7.3 Tilsyn fra eksterne

Det følger av koml. § 60e:
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller
fylkeskommunen.
Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner
med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende
myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan.
Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal
tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.

I ny kommunelov § 30-7 har Fylkesmannen fått en koordinerende rolle mellom statlig
tilsynsvirksomhet og kommunenes egenkontroll knyttet til forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker:


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

7.4 Andre kontrolloppgaver
Det følger av forskriften § 6 første ledd:
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige
bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 tredje ledd.
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende saker:




Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/midler
Orientering om brannen i NAV/Familiens Hus
Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl
§13 jfr Fvl §13
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Kontrollutvalget fikk i 2019 følgende orienteringer:



Dialog med Kommunalsjef for Kultur, Oppvekst og Skole

7. Oppsummering
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner.
Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig
tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.
Kontrollutvalget har også i 2019 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den
kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.
Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Enebakk kommune. Skolering av
utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.
Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets
målsetninger blir realisert.

Kirkebygda, 12.03.2020

Johan Ellingsen/s./
Leder

Lena Mjerskaug/s./
Nestleder

Thorvald Ungersness/s./

Kai Bergersen/s./
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KONTROLLUTVALGET I
ENEBAKK KOMMUNE
Møte nr./
dato
07.02.19

Saks nr.
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19

BEHANDLEDE SAKER 2019
Sakstittel
Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i
Enebakk kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport –
Demensomsorg i Enebakk kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing i
skolen i Enebakk kommune
Forvaltningsrevisjon – Oppgradering Tangenveien –
Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon – Sykefraværsoppfølging – Mål og
problemstillinger
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Referat og orienteringer

Status
A
A
O
A
A
A
A

04.04.19
8/19

Forvaltningsrevisjon – Sykefraværsoppfølging –
Prosjektplan
Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/-midler
Status etablering av Viken kommunerevisjon
Referat og orienteringer

B

A
A
O

15/19
16/19
17/19

Enebakk kommune – Årsrapport 2018
Enebakk kommune – Årsregnskap 2018
Forvaltningsrevisjonsrapport – Anleggsprosjektet
Tangenveien
Valg av ny revisjonsordning for Enebakk kommune
Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Referat og orienteringer

18/19
19/19
20/19
21/19

Orientering om brannen i NAV/Familiens hus
Dialog med kommunalsjef for Kultur, Oppvekst og Skole
Revisjonens rapport til kontrollutvalget pr. 30.04.19
Referat og orienteringer

A
A
A
A

22/19

Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
- Kirkebygda sentralrenseanlegg
Orientering fra revisjonen
Referat og orienteringer

A

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Samhandlingsreformen i Enebakk kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll
i Enebakk kommune

A

9/19
10/19
11/19

A
A
A

25.04.19
12/19
13/19
14/19

A
A
A

20.06.19

05.09.19
23/19
24/19
25/19

A
A
A

24.10.19
26/19
27/19
28/19

A
O
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29/19
30/19
31/19

Revisjonsstrategi 2019
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020
Referat og orienteringer

A
A
A

32/19
33/19
34/19
35/19
36/19
37/19

Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver
Rutiner for kontrollutvalgets møter
Revisjonsstrategi 2019 - Ny behandling
Orientering fra revisjonen
Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for
kontrollutvalget
Kurs og konferanser 2020
Referat og orienteringer

A
A
A
A
A
B

12.12.19

38/19
39/19

Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Under behandling
O Til videre oppfølging
U
Saken utgår

B
A
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 13/20

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00029-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll KST 4-20 Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for
kontrollutvalget, Saksprotokoll KST 5-20 Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda renseanlegg, Protokoll Enebakk KU
13022020, Eksterne tilsyn med Enebakk kommune 2020, Elevundersøkelsen 2019
artikkel RB 030320, Enebakk KU Oversikt over saker til behandling 2020
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 05/20
RS 06/20

Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget,
saksprotokoll KST sak 4/20 (vedlagt)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda renseanlegg,
saksprotokoll KST sak 5/20 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 06/20
OS 07/20
OS 08/20
OS 09/20

Protokoll Enebakk KU 13.02.2020 (vedlagt)
Eksterne tilsyn med Enebakk kommune 2020 (vedlagt)
Elevundersøkelsen 2019, artikkel fra Romerikes Blad 03.03.2020 (vedlagt)
Oversikt over saker til behandling 2020, pr 05.03.2020 (vedlagt)

Ås, 05.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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PS 4/20 Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget
2020/327
Saksprotokoll for Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Hans Kristian Solberg SP, fremmet at ordfører og varaordfører velges som medlem
og varamedlem
 Hans Kristian Solberg ordfører - medlem
 Tonje Anderson Olsen varaordfører - varamedlem
Votering: Kontrollutvalgets innstilling med forslag fra Solberg: Enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges
følgende:
a. Medlem: Ordfører Hans Kristian Solberg
b. Vara: Varaordfører Tonje Anderson Olsen
4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt
når selskapet er opprettet.

13/20 Referat og orienteringer - 20/00029-2 Referat og orienteringer : Saksprotokoll KST 5-20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda renseanlegg

PS 5/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda
renseanlegg 2018/435
Saksprotokoll for Kommunestyret - 24.02.2020
Behandling:
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyre tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering.
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Enebakk kommune
Møtetid:
Sted:

13.02.2020 kl. 18:30
Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd Ignagard

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Johan Gerhard Ellingsen (V) leder, Thorvald Ungersness (Sp), Kai Roar Bergersen
(FrP), Ingebjørg Lunde Brevig (SV)
Møtende varamedlemmer:
Hans Kristian Engum (H) for Lena Mjerskaug (H)
Forfall:
Lena Mjerskaug (H) nestleder
Fra administrasjonen møtte:
Kjersti Øiseth, rådmann (under sak 1/20 og under Eventuelt)
Hilde Pedersen Karlsen, personalrådgiver (under sak 1/20)
Bente Fossum, saksbehandler (under sak 1/20)
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, stedlig leder
Maria Ekman, forvaltningsrevisor (under sak 1/20)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling og sakliste ble godkjent. Thorvald Ungersness meldte en sak under
Eventuelt.
Møteprotokoll godkjent 20.02.2020

Johan G. Ellingsen/s./
Leder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
1/20

19/00030-8

Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune

3

2/20

19/00123-5

Revisjonens rapport pr 31.10.19

5

3/20

19/00123-6

Revisors vurdering av uavhengighet

6

4/20

19/00123-7

Erklæring fra revisor

7

5/20

19/00146-2

Kontrollutvalgets planarbeid

8

6/20

20/00010-1

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling

9

7/20

20/00011-1

Plan for eierskapskontroll - Bestilling

10

8/20

20/00018-3

Møteplan 1.halvår 2020

11

9/20

20/00029-1

Referat og orienteringer

12

Eventuelt

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 13.02.2020
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Enebakk KU-1/20
Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i Enebakk
kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølging, og
ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
a. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav
som er satt i arbeidsmiljøloven.
b. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og ansvar
ved oppfølging av sykefravær.
c. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.
d. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske
faktorer som virker inn på arbeidshverdagen til de ansatte som kan
resultere i sykefravær.
e. Å stille tilstrekkelige ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av
sykelønnsrefusjoner for å unngå oppbygging av refusjonsrestanser.
2. Kommunestyret ber rådmann melde tilbake til kontrollutvalget om status for
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Forvaltningsrevisor Maria Ekman presenterte rapporten.
Stedlig leder Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Rådmann Kjersti Øiseth kommenterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølging, og
ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
a. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav
som er satt i arbeidsmiljøloven.
b. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og
ansvar ved oppfølging av sykefravær.
c. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.
d. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og
organisatoriske faktorer som virker inn på arbeidshverdagen til de
ansatte som kan resultere i sykefravær.
e. Å stille tilstrekkelige ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av
sykelønnsrefusjoner for å unngå oppbygging av refusjonsrestanser.
2. Kommunestyret ber rådmann melde tilbake til kontrollutvalget om status for
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oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
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Enebakk KU-2/20
Revisjonens rapport pr 31.10.19
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Stedlig leder Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 13.02.2020
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Enebakk KU-3/20
Revisors vurdering av uavhengighet
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet, til
orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Leder innledet.
Stedlig leder Steinar Neby orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet, til
orientering.
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Enebakk KU-4/20
Erklæring fra revisor
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Leder innledet.
Stedlig leder Steinar Neby supplerte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering.
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Enebakk KU-5/20
Kontrollutvalgets planarbeid
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Stedlig leder Steinar Neby supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Enebakk KU-6/20
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk kommunes
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av
saksframlegget.
Alternativ 1
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken
Kommunerevisjon IKS.
Alternativ 2
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Leder innledet.
Votering:
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med alternativ 1 (5 voterende).
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk kommunes
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av
saksframlegget.
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken
Kommunerevisjon IKS.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 13.02.2020

Side 9 av 13

13/20 Referat og orienteringer - 20/00029-2 Referat og orienteringer : Protokoll Enebakk KU 13022020

Enebakk KU-7/20
Plan for eierskapskontroll - Bestilling
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk kommunes
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som
fremkommer av saksframlegget.
Alternativ 1
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken
Kommunerevisjon IKS.
Alternativ 2
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Leder innledet.
Votering:
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med alternativ 1 (5 voterende).
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk kommunes
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som
fremkommer av saksframlegget.
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken
Kommunerevisjon IKS.
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Enebakk KU-8/20
Møteplan 1.halvår 2020
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:
Torsdag 13.februar
Torsdag 12.mars
Torsdag 30.april
Torsdag 4.juni
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Leder innledet.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Leder og sekretær sjekker ut muligheten for et ekstramøte i april for dialogmøte i
forbindelse med innspill til kontrollutvalgets planarbeid (Risiko- og
vesentlighetsvurdering av Enebakk kommune).
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:
Torsdag 13.februar
Torsdag 12.mars
Torsdag 30.april
Torsdag 4.juni
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.
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Enebakk KU-9/20
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 01/20
RS 02/20
RS 03/20
RS 04/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk
kommune, Saksprotokoll KST sak 85/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i
Enebakk kommune, Saksprotokoll KST sak 86/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk
kommune, Saksprotokoll KST sak 87/19
Kontrollutvalgets sekretariat. Oversendelse av sak til Enebakk
kontrollutvalg, saksprotokoll KST sak 88/19

Orienteringssaker (OS):
OS 01/20

Protokoll Enebakk KU 12.12.19

OS 02/20

Brosjyre om tilsynskalenderen

OS 03/20

Aktivitetsplan pr 12.12.19

OS 04/20

Kontrollutvalgets årshjul

OS 05/20

Oversikt over saker til behandling 2020, pr 13.02.2020
Sekretær orienterte. Intensjonen er at denne oversikten skal erstatte dagens
aktivitetsplan og kontrollutvalgets årshjul.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt

Valg av sekretariatsordning / Deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
Thorvald Ungersness tok opp saken og stilte spørsmål om hvem som skal være
kommunens representant i representantskapet.
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte og vil sjekke kommunens rutiner for valg av
eierrepresentanter til interkommunale selskap.

Møtet hevet kl. 21:35
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2020

Ferdig samordnet

Viken

ENEBAKK kommune

EXCEL

PDF

Vis forvaltningsrevisjoner
Fagområde

Emne

Veke

Grunnopplæringen

Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø

36

Status
Ferdig
samordnet

Kommune

ENEBAKK
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Kontrollutvalget i
Enebakk kommune
A jour pr 05.03.2020

Oversikt over saker til behandling 2020
Følgende rapportering legges
frem fortløpende

Møte nr./ dato, sted
1/20
(13.02.2020 kl. 18:30)
Møterom 2.etg,
Enebakk sykehjem
avd Ignagard

2/20
(12.03.2020 kl. 18:30)
Formannskapssalen,
Enebakk rådhus

3/20 FORSLAG
(16.04.2020 kl. 18:30)
4/20
(30.04.2020 kl. 18:30)
Formannskapssalen,
Enebakk rådhus
5/20
(04.06.2020 kl. 18:30)
Formannskapssalen,
Enebakk rådhus

2020
(ikke fordelt)

Saker
 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks.
Fylkesmannen, Helsetilsynet) og kommunens
svar/oppfølging.
 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker
med vedtak og oppfølgingen av disse.
Saker
 Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i
Enebakk kommune
 Revisjonens rapport pr 31.10.19
 Revisors vurdering av uavhengighet
 Erklæring fra revisor
 Kontrollutvalgets planarbeid
 Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling
 Plan for eierskapskontroll – Bestilling
 Møteplan 1.halvår 2020
 Referat og orienteringer
 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
(ordfører og rådmann)
 Oversendelse av sak til kontrollutvalget – Kommunens
leie/leasing av hjulgraver
 Kontrollutvalgets årsrapport 2019
 Referat og orienteringer
 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
(HTV, HVO og gruppeledere)
 Enebakk kommune – Årsrapport 2019
 Enebakk kommune – Årsregnskap 2019
m
/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse)
 Referat og orienteringer
 Revisjonens rapport pr 30.04.2020
 Rapport om forenklet etterlevelsesrevisjon
 Økonomirapport 1.tertial 2020
 Møteplan 2.halvår 2020
 Referat og orienteringer











Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing i
skolen i Enebakk kommune (frist 29.10.19)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport internkontroll i Enebakk kommune (frist 02.06.2020)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport –
Anleggsprosjektet Tangenveien (frist: 27.11.19)
Økonomirapport 2.tertial 2020
Budsjett for kontroll og revisjon 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring)
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Vurdere dialogmøte med
-

-

Ordfører
Rådmann
Kommunalsjefene (Teknikk og samfunn, Helse og
omsorg, Kultur og oppvekst)

