ROV
September 2020

Risiko- og
vesentlighetsanalyse
En overordnet analyse av
Enebakk kommune

Viken
kommunerevisjon

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Innhold
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Innledning ........................................................................................... 4
Bestilling....................................................................................................... 4
Formål ......................................................................................................... 4
Sentrale bestemmelser ..................................................................................... 4
1.3.1.
1.3.2.

1.4.
1.5

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Kommunens ansvar og roller .............................................................................. 6
Koronapandemien ........................................................................................... 7

Metode - leseveiledning........................................................................... 7
Teorigrunnlag................................................................................................. 7
Risiko ........................................................................................................... 8
Vesentlighet ................................................................................................. 11
Informasjonsgrunnlag ...................................................................................... 11
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.
5.1.

Dokumentasjon fra kommunen ............................................................................
Revisjonens kunnskap og erfaring fra tidligere arbeid med kommunen ...........................
Spørreundersøkelse og dialog med politisk nivå .......................................................
Dialog med administrativ ledelse .........................................................................
Nasjonale trender for forvaltningsrevisjon .............................................................
KOSTRA ........................................................................................................
Kommunebarometeret ......................................................................................
Tilsynsmyndigheter ..........................................................................................
Andre kilder...................................................................................................

11
11
12
12
13
14
14
15
16

Generelt om kommunen ........................................................................ 17
Demografi .................................................................................................... 17
Organisering ................................................................................................. 18
Økonomi ...................................................................................................... 19

Risikovurdering – Samfunnsperspektivet .................................................... 21
Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen.......................................................... 21
Bærekraftig utvikling....................................................................................... 24
Miljø og klima (energi) ..................................................................................... 25
Beredskapsplaner og ROS-analyser ...................................................................... 29

Risikovurdering – Brukerperspektivet ........................................................ 33
Oppvekst og kultur ......................................................................................... 33
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.2.

Forvaltningsrevisjon ........................................................................................... 4
Eierskapskontroll ............................................................................................... 5

Barnehage .....................................................................................................
Grunnskole ....................................................................................................
Skolefritidsordning (SFO) ...................................................................................
Voksenopplæring .............................................................................................
Barnevern .....................................................................................................
Kultur og idrett ...............................................................................................
Tros- og livssynssamfunn ...................................................................................

33
36
42
44
45
49
52

Helse, omsorg og sosial .................................................................................... 55
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Helsetjenester ................................................................................................
Omsorgstjenester ............................................................................................
Mennesker med nedsatt funksjonsevne .................................................................
Psykisk helsearbeid ..........................................................................................
Rusomsorg .....................................................................................................

55
60
64
66
69

10.09.2020
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

2

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

5.3.

Tekniske tjenester ......................................................................................... 78
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

Økonomisk sosialhjelp ...................................................................................... 71
Boligsosiale tjenester ....................................................................................... 73
Flyktninger .................................................................................................... 76
Byggesak .......................................................................................................
Vann og avløp .................................................................................................
Renovasjon ....................................................................................................
Brann- og redningstjenester ...............................................................................
Vei, park og idrettsanlegg ..................................................................................
Landbruk ......................................................................................................

78
80
85
87
90
93

Risikovurdering – Organisasjonsperspektivet ............................................... 96
Organisering ................................................................................................. 96
Økonomisk situasjon ....................................................................................... 98
Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging ........................................................ 101
Økonomisk internkontroll ............................................................................... 102
Kommunens eiendeler ................................................................................... 105
Offentlige anskaffelser .................................................................................. 106
Offentlig støtte ............................................................................................ 108
Internkontroll og kvalitetssikring ...................................................................... 109
Personvern ................................................................................................. 111
Personalforvaltning (Arbeidsgiverpolitikk / ledelse / kompetanse) ............................ 113
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ...................................................................... 114
Etikk og varsling ......................................................................................... 117
Eiendomsforvaltning .................................................................................... 119
Arkiv og saksbehandling ................................................................................ 122
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering ............................ 123

7.

Oppsummert risikovurdering ................................................................. 127

8.

Spørreundersøkelse rettet mot politikere .................................................129

9.

Eierskap ........................................................................................... 131

9.1.
9.2.

10.

Eierstyring.................................................................................................. 132
Selskaper hvor kommunen har eierinteresser ...................................................... 134

Samlet vurdering ................................................................................ 135

10.1.
Anbefalte områder for forvaltningsrevisjon ........................................................
10.2.
Anbefalte selskaper og områder for eierskapskontroll ...........................................
Referanser ...........................................................................................................
Vedlegg 1 – Risiko – sannsynlighet og konsekvens på de enkelte områder ..............................
Vedlegg 2 – KOSTRA – Kommunegruppe og symbolforklaring...............................................

135
136
137
143
144

10.09.2020
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

3

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

1. Innledning
Vårt ønske er at denne overordnede risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV) skal være et nyttig verktøy for
å sette seg inn i den enkelte kommunes rolle, ansvar og arbeidsoppgaver, samt det tilbudet kommunen
yter. Analysen er spesielt rettet mot politikere i kontrollutvalget og kommunestyret, men vi håper den
også skal være interessant for administrasjonen og andre som ønsker å sette seg nærmere inn i
kommunens virksomhet.

1.1. Bestilling
Kontrollutvalget vedtok i møte den 13.2.2020, sak 06/20, at Viken kommunerevisjon IKS (VKR) skal
utarbeide en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og av selskaper som
kommunen har eierinteresser i.

1.2. Formål
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et overordnet
verktøy for å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette
spesielt fokus på, ved å gjennomføre forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll.

1.3. Sentrale bestemmelser
Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres forvaltningsrevisjon av
kommunes virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.1
1.3.1. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.2
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner.
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst
behov for forvaltningsrevisjon. Gjennom å vedta plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon får
kommunestyret en aktiv og sentral rolle, som er ment å styrke de folkevalgtes kontroll med kommunens
administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer
i planperioden, dersom eventuell årlige gjennomgang avdekker behov for justeringer.

1

Kommuneloven (2018) § 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet punkt c)
Kommuneloven (2018) § 23-3. Forvaltningsrevisjon
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for
forvaltningsrevisjonsprosjekter.
2
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Forholdet mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon
Ved gjennomføringen av regnskapsrevisjon skal revisor vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med
lov og forskrift3, samt om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med
lov og forskrift. Videre skal revisor vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og
forskrift krever, om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet,
samt om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og
om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. Revisor
skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
Med andre ord vil det være opp til kontrollutvalget gjennom forvaltningsrevisjon å eventuelt stille
spørsmål til kommunens økonomiforvaltning utover det som gjelder årsregnskapet.
Fra 2020 skal revisor foreta en forenklet etterlevelseskontroll 4 med økonomiforvaltningen. Revisor skal
foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget, og en skriftlig
uttalelse om resultatet av kontrollen skal rapporteres innen 15. september 2020.
Dette er en ny oppgave som er tillagt regnskapsrevisor, og som kommer i tillegg til den ordinære
rapporteringen på regnskapsrevisjon. Lovutvalget forutsatte i sitt forslag at dette skulle gjøres med
begrenset omfang av ressurser, basert på moderat sikkerhet. Oppgaven er ikke revisjon og bekreftelse
med høy sikkerhet, men en kontroll som gjøres med langt enklere handlinger, i tråd med ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon.
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av produktivitet,
kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger faller inn under
forvaltningsrevisjon.
1.3.2. Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen
av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap, med
sikte på å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll 5. Også denne planen skal vedtas av
kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

3

Kommuneloven (2018) § 24-5. Regnskapsrevisjonens innhold
Kommuneloven (2018) § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, utarbeidet i et samarbeid mellom
DnR og NKRF – Utkast til høring.
5 Kommuneloven (2018) § 23-4. Eierskapskontroll
4
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1.4. Kommunens ansvar og roller
Kommunene må håndtere risiko i mange ulike dimensjoner. Kommunelovens formålsbestemmelse6
fremhever kommunenes sentrale ansvar og roller;
§ 1-1.Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
Kommunens virksomhet kan derfor ut fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende:


et funksjonsdyktig kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse



yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne



utøve offentlig myndighet



være effektiv, tillitsskapende og bærekraftig

Dette kan danne utgangspunkt for vurdering av risiko og vesentlighet med utgangspunkt i følgende
spørsmålsstillinger:7


Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven?



Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne?



Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?



Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven?



Driver kommunen effektivt, tillitsskapende og bærekraftig?

Ut fra kommunens størrelse, og tilgjengelige ressurser, har vi valgt å belyse disse momentene der det er
relevant i et samfunnsperspektiv, et brukerperspektiv og et organisasjonsperspektiv. Disse er i egne
kapittel. I tillegg har vi et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i
selskaper.
Ved å ta utgangspunkt i kommunens overordnede plandokumenter vurderer vi om kommunen har fokus på
de krav som kommuneloven stiller til en kommune.

6
7

Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 2
10.09.2020
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1.5 Koronapandemien
Under arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen rammet koronapandemien verden. Dette påvirker
samfunnet og kommunen på mange områder. Det er utfordrende i skrivende stund å kartlegge risiko og
konsekvenser av pandemien for samfunnet/kommunen totalt sett og på det enkelte området, samt kortog langtidseffekter. Vi har i denne analysen under det enkelte området tatt med ting som opplagt er og
blir en konsekvens av pandemien. Hvilke kompensasjonsordninger som staten gir kommunen opp mot mer
kostnader og inntektstap er også usikkert.

2. Metode - leseveiledning
I dette kapittelet beskrives metoden rapporten bygger på og systematikken – oppbyggingen av rapporten.

2.1. Teorigrunnlag
Vi har utarbeidet denne analysen med utgangspunkt i NKRFs «Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering8»
og «Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll9».
Her danner COSO rammeverket10 utgangspunkt for gjennomgang av sammenhengen mellom mål, risiko og
styrings- og kontrolltiltak. Gjennomgangen vil ikke være revisjon, men en overordnet beskrivelse og
vurdering med henblikk på å avdekke områder hvor det er stor risiko for avvik, eksempelvis innenfor
måloppnåelse, regeletterlevelse, og økonomi.
Denne analysen er en overordnet og generell analyse av kommunen. Det vil si at den ikke er uttømmende i
forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre forvaltningsrevisjon eller
eierskapskontroll innenfor.
Kommuner kan sies å være en organisasjon som i utgangspunktet skal forvalte og tilby innbyggerne det
samme tjenestetilbudet uansett hvor i landet kommunen ligger. På denne bakgrunn kan man si at
kommuner har en stor grad av felles trekk, og dermed også er utsatt for en del risikofaktorer som er like.
Dette kan vi omtale med begrepet generell risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan utsettes for
fordi kommunen leverer en type tjeneste. Generelle risikofaktorer for kommunene kan vi for eksempel
finne i Fylkesmannens tilstandsrapport for kommunene eller Helsetilsynets årlige tilsynsrapport.
Det er forskjeller mellom kommunene som kommer til syne der lokaldemokratiet har valgt å tilby
tjenester som ikke er lovbestemt, der kommuner velger å sette bort tjenesteproduksjonen til andre, eller
samarbeider med andre om å utføre tjenestene. Andre forskjeller på kommuner er demografiske og
geografiske forhold. Noen kommuner har naturressurser som gir de et godt inntektsgrunnlag. Dette kan gi
forskjellige utfordringer i forhold til omfang av og valg av løsninger for å tilby befolkningen tjenestene de
har krav på. I tillegg er det forskjeller i kommunens økonomiske forutsetninger og kompetanse på de

8
9

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019
Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018
COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017

10
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enkelte områdene. Dette kan vi omtale med begrepet kommunespesifikk risiko. Dette er risikofaktorer
som kommunen kan utsettes for på bakgrunn av kommunens valg av måte å organisere, produsere og
levere en type tjeneste på.
Analysen er basert på en vurdering av kommunen med utgangspunkt i plandokument, KOSTRArapportering, økonomisk informasjon, bruker-/spørreundersøkelser, informasjon fra nøkkelpersoner,
kontrollutvalgets vurderinger og revisjonens generelle kunnskap om risikoområder innenfor de enkelte
deler av kommunen. Analysen gjelder også selskaper hvor kommunen har eierinteresser.
Det er viktig å påpeke at de områder som anbefales i denne analysen ikke er et resultat av revisjon. De
konklusjonene som fremkommer er basert på en vurdering av iboende risiko for et område, samt
innsamlet informasjon om hva kommunen har av tiltak for å redusere slik risiko. Med risiko menes her
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen (alvorlighetsgraden) dersom angjeldende
forhold (trussel) inntreffer. Endelige og kvalitetssikrede konklusjoner vil kreve at det utføres revisjon på
området.
Analysen deler kommunens tjenesteproduksjon inn i følgende tre perspektiver:


Samfunnsperspektivet – risikoen for at kommunen som organisasjon i samhandling med andre
offentlige og private organisasjoner ikke klarer å ivareta innbyggernes behov og andre generelle
samfunnsinteresser.



Brukerperspektiv – risikoen for at brukerne ikke får de tjenestene de har krav på gjennom lov og
forskrifter og vedtatte mål i kommunen.



Organisasjonsperspektiv – risikoen for at tjenesteproduksjon ikke blir produsert på en
ressursmessig (økonomisk) effektiv måte, og i tråd med lover og regler.

I tillegg har vi med et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i selskaper.

2.2. Risiko
En kommune vil i stor grad utsettes for risiko på bakgrunn av to faktorer;


at kommunen skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester.



kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere tjenestene på.

Vi har lagt til grunn en definisjon av risiko som en funksjon av sannsynlighet for at uønskede forhold
inntreffer og konsekvenser dersom situasjonen oppstår. Risiko = sannsynlighet x konsekvens.
Sannsynligheten for at uønskede forhold inntreffer en situasjon skal oppstå avhenger av; kompleksitet på
området (iboende risiko) og kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak).
Konsekvensen av at et forhold inntreffer kan være vanskelig å beregne. Noen situasjoner vil ha store
konsekvenser for de som blir berørt, men de vil berøre veldig få. Andre situasjoner vil berøre mange flere,
og kanskje alle innbyggere, men kan ha mindre konsekvenser for hver enkelt. Vi søker å gjøre en vurdering
hvor vi ser på konsekvenser dersom et forhold skulle inntreffe;
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Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for
innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.



Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for
kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, omdømme eller
eksterne rammebetingelser.

Vurdering av mulige konsekvenser (alvorlighetsgrader) kan gjøres ut fra ulike perspektiver:


Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.



Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet sett
fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet trolig variere mellom de
politiske grupperingene.)



Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter.



Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som
vesentligst.



Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et
tjenesteområde anser som vesentligst.11

Vi har valgt å vekte ovenstående punkter på en skala fra 1 til 3, hvor 1 vurderes som veldig lav
sannsynlighet (for at et forhold kan inntreffe) og ubetydelig konsekvens (dersom et forhold inntreffer) og 3
vurderes som veldig høy sannsynlighet og veldig alvorlig konsekvens. Ut fra tallfestingen får vi en
gjennomsnittlig sannsynlighet og konsekvens for hvert område/hver tjeneste som er omtalt.
Dette kan illustreres slik:




11

Sannsynlighet vurdert ut fra:
o

kompleksitet på området (iboende risiko)

o

kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak)

Konsekvensen hvis et forhold inntreffer:
o

for den enkelte innbygger

o

for kommunen som organisasjon

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
10.09.2020

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Vurderingen av risiko kan fremstilles slik:
I kapittel 4-6 er utvalgte områder
beskrevet ut fra det enkelte perspektiv
som er tatt med i analysen og risiko
innenfor disse områdene vurdert ut fra
ovennevnte modell. I kapittel 7 er de
vurderte risikoene fra hvert enkelt
område samlet og illustrert i et
diagram som vist til høyre. Den
detaljerte fremstillingen av hvordan
risiko er vurdert, kan ses i vedlegg 1.
Dersom det på et område (eller for en tjeneste) er høy sannsynlighet og stor konsekvens, bør det vurderes
å iverksette nærmere undersøkelse. Hvis det er høy sannsynlighet, men mindre konsekvens, eller lav
sannsynlighet, men en stor konsekvens, kan det også være aktuelt å vurdere behovet for nærmere
undersøkelse.
I vurderingen av risiko har vi tatt utgangspunkt i at risiko i en viss utstrekning er knyttet til at en
kommune skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester. I så måte anser vi at konsekvensene for
innbyggerne eller kommunen dersom en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten vil være
stort sett lik uavhengig av hvilken kommune som leverer den. Den samme betraktningen gjelder for
kompleksiteten på området. I enkelte tilfeller vil andre faktorer som for eksempel kommunestørrelse og
kommunalt samarbeid om oppgaveløsningen kunne påvirke vurderingene. Den faktoren som i stor grad vil
variere fra kommune til kommune er kommunespesifikk risiko. Dette er kommunens valg av måte å
organisere, produsere og levere tjenestene på, og dermed eventuelle risikoreduserende tiltak. Med unntak
av denne variabelen har vi valgt å utarbeide normtall for kommunene som benyttes som utgangspunkt i
vurderingen. For den kommunespesifikke risikoen har vi valgt å sette denne til moderat (2), og så justere
denne ut fra kunnskapen vi tilegner oss gjennom analysen.
Dette er femte gang revisjonen gjennomfører en risiko- og vesentlighetsanalyse / overordnet analyse av
eierkommunene. Normtallene vi har benyttet er basert på vårt arbeid med de fire tidligere analysene,
erfaringer fra forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, samt dialog med kommuneadministrasjoner,
politikere og fagmiljøer.
I analysen vil denne risikovurderingen i stor grad basere seg på revisors vurdering. Vi prøver å involvere
flere i disse vurderingene, både de som er involvert i den aktuelle analysen, og andre som
regnskapsrevisorer med erfaring fra revisjon av kommunen.
I noen tilfeller har vi også hatt en gjennomgang av risiko med kommunens administrasjon (ledergruppe).
Men i flere tilfeller har administrasjonen ikke ønsket å delta på dette. De har sett på den overordnede
analysen som revisjonens vurdering av kommunen, og dermed ikke sett det naturlig at de skal «påvirke»
vurderingene.

10.09.2020
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2.3. Vesentlighet
Vesentlighet er et begrep med mange betydninger og definisjoner avhengig av i hvilken sammenheng det
benyttes. I regnskapsrevisjon brukes begrepet ofte om feilinformasjon som enkeltvis eller samlet kan
forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne av regnskapet. Andre
betydninger av vesentlighet går i retning av for eksempel hvor omfattende, hvor stor andel av noe det
reviderte område utgjør. Eller det kan gå i retning av hvilken betydning en feil, svakhet eller mangel vil
kunne ha for kommunen, samfunnet eller en større eller mindre gruppe innbyggere / brukere.
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

12

peker på at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å måle

ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet opp mot hverandre. Det er anbefalt å ikke prøve å
måle hva som er viktigst av for eksempel skole, eldreomsorg, vann og avløp og kultur, eller å rangere de
ulike områdenes vesentlighet. Analysen bør bidra til at områder som anbefales for forvaltningsrevisjon er
vesentlige, men ikke nødvendigvis de mest vesentlige. I tillegg bør den bidra til at en tilstrekkelig bred del
av kommunens virksomhet over tid blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I risikovurderingen legger vi vekt på hvilke
konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og i denne vil elementer av
vesentlighetsbegrepet inngå.

2.4. Informasjonsgrunnlag
2.4.1. Dokumentasjon fra kommunen
I den overordnede analysen har vi benyttet styringsdokumenter fra Enebakk kommune. I referanselisten
fremkommer hvilke dokumenter revisjonen har innhentet fra kommunen.
Enebakk kommunes kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret 23.2.2015. Det er ikke angitt en spesifikk
planperiode. Planen er et strukturert og oversiktlig dokument med visjoner og mål for kommunen. Planen
skal vurderes en gang i valgperioden for å vurdere behov for endringer. I kommunens handlingsprogram
(økonomiplan) for 2020 til 2023 er visjoner og mål overført fra kommuneplanen og belyst.
Den overordnede analysen vil i hovedsak basere seg på kommuneplan og handlingsprogram, årsmelding,
men også andre kilder er benyttet, slik som årsrapport, regnskap, kommunes nettsider, KOSTRA-tall og
annen offentlig tilgjengelig statistikk, mm.
2.4.2. Revisjonens kunnskap og erfaring fra tidligere arbeid med kommunen
I denne analysen bygger vi på erfaringer og funn fra tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner,
undersøkelser, selskapskontroller, samt erfaringer og funn fra regnskapsrevisjon.
I referanselisten fremkommer en oversikt over rapporter levert til kommunen de senere årene.

12
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2.4.3. Spørreundersøkelse og dialog med politisk nivå
I forrige runde med analyser som ble gjennomført i 2015/2016 ønsket vi å utvide analysen med hvilke
synspunkter politikerne har på hvor de største risikoene i en kommune ligger, og hvor de mener det er
viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Vi utviklet derfor en spørreundersøkelse, hvor vi inviterte
politikerne til å ta stilling til områdene som er beskrevet under de 4 perspektivene / delkapitlene i
kapittel 4. Undersøkelsen sendes ut til medlemmer av kontrollutvalgene, kommunestyrene og fylkestinget.
Med utgangspunkt i disse ønsket vi at politikerne skulle besvare spørsmål om:


Hvor "viktig" de anser de ulike områdene



Hvilke 5 områder de mener bør prioriteres for forvaltningsrevisjon



Årsaker til at de prioriterer disse områdene

I tillegg ble kontrollutvalgsmedlemmene også spurt om hvilke erfaringer – kommentarer de hadde til den
overordnede analyse for perioden 2015 – 2019.
Undersøkelsen sendes ut til medlemmer av kontrollutvalgene og kommunestyrene. Den sendes ut til de
sittende (avtroppende) medlemmene mot slutten av valgperioden. Deltagelsen i forrige runde (2015) viste
en svarprosent i snitt på 45% på alle kommuner, og 43 % i fylkeskommunen.
Undersøkelsen som ble gjennomført før sommeren 2019 fikk en svarprosent i snitt på 39 % i kommunene.
Resultatet av undersøkelsen kan i sin helhet ses i kapittel 8.
Enebakk kommune mottok sammen med Nesodden, Ås, Flå, og Kongsberg spørreundersøkelsen våren 2020.
Spørreundersøkelsen fikk en svarprosent på 48,8 %.
Svarprosenten for undersøkelsen var:

Enebakk kommune
Alle kommuner

13

Antall svar

Antall respondenter

Svarprosent

19

31

61,3 %

162

401

39,0 %

2.4.4. Dialog med administrativ ledelse
I arbeidet med denne analysen har vi hatt kontakt med administrasjonen. Det ble gjennomført et
oppstartsmøte hvor vi gikk gjennom bakgrunn for og intensjon bak risiko- og vesentlighetsanalysen. Vi gikk
også gjennom vårt behov for informasjon og dokumentasjon til arbeidet.
Det ble gjennomført et møte mellom revisjonen og ledergruppen i Enebakk kommune 26. august 2020 i
forbindelse med utarbeidelsen av denne analysen. Kommuneadministrasjonen redegjorde da for de ulike

13

Alle kommuner = kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal,
Svelvik og Øvre Eiker.
10.09.2020
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

12

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

kommunalområdene, og hvilke områder kommunen selv ser at det er knyttet risiko til. Revisjonen har
gjengitt kommuneadministrasjonens redegjørelse under de ulike perspektivene.
Kommunen gjorde selv en risikovurdering av sannsynlighet og konsekvens for alle kommunalområdene.
Disse vurderingene er tatt inn i avsnittene om risikovurdering. I kapittel 2.2 er det redegjort for hvordan
risikovurderingen er vurdert.
2.4.5. Nasjonale trender for forvaltningsrevisjon
Deloitte AS gjennomførte på vegne av KS en kartlegging av «Det kommunale og fylkeskommunale
risikobildet»

14

for perioden 2016-2020. Dette var blant annet basert på analyse av innsamlede planer for

forvaltningsrevisjon, vedtatt av norske kommunestyrer og fylkesting. Kartleggingen av det kommunale
risikobildet viste at det var innenfor tjenesteområdet administrasjon og organisasjon det var høyest
forekomst av risikoområder, slik kommunene selv vurderte det. Innenfor dette området pekte
internkontroll seg ut, tett fulgt av risikoområdet personal, sykefravær og HMS. Dernest var det
tjenesteområdet helse- og omsorgstjenester som hadde høyest forekomst, der psykisk helse og rus var
identifisert som risikoområdet med høyest forekomst. I den andre enden av skalaen var tjenesteområder
som barnehage, næringsarbeid og kultur. Det var ingen vesentlige forskjeller ved sammenligning på tvers
av fylker eller på tvers av kommunestørrelse.
Vi viser derfor til at kartleggingen tyder på tendenser landet over der noen tjenesteområder får større
fokus fra kontrollutvalgene, mens andre tjenesteområder har blitt nedprioritert.
Ved å gjøre en enkel analyse av gjennomførte forvaltningsrevisjoner som er publisert gjennom NKRFs
forvaltningsrevisjonsregister 15, ser vi noe av de samme trendene. Her er en stor andel av
forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunal sektor i Norge samlet, og kategorisert i; tjenesteområde, tema,
hovedfokus og fokusområde.
Flest rapporter er kategorisert innenfor tjenesteområde annet, skole, pleie og omsorg og selskapskontroll.
Et lavt antall rapporter er kategorisert innenfor områdene bolig, tannhelse, kultur, samferdsel, vei,
beredskap, kommunal og regional utvikling, sosialtjenester og barnehage.
Økonomisk internkontroll, økonomiforvaltning og økonomistyring er det dominerende tema. Andre tema
som forekommer ofte er annet, eierskapskontroll, anskaffelser, skole og pleie og omsorg. Et fåtall
rapporter er kategorisert innenfor temaene Avhending/salg, beredskap, barnevern, barnehage, kommunal
og regional utvikling, rus, bolig, miljø, sosialtjenester og barnevern.
Når det gjelder rapportenes hovedfokus er dette i stor grad regelverksetterlevelse og styringsinfo-verktøy.
Det er i liten grad rapporter med hovedfokus på kvalitet, produktivitet og måloppnåelse. Dette vises også
ved at virksomhetsstyring er det dominerende fokusområdet. Det er også noe fokus på brukertilpassede
tjenester og myndighetsutøvelse, mens det er få rapporter innenfor fokusområder som iverksettelse av
tiltak, anskaffelser, miljø og byutvikling samt gransking og misligheter.

14
15

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020, mars 2017
https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og https://www.forvaltningsrevisjon.no/
10.09.2020
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2.4.6. KOSTRA
KOSTRA16 står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleieog omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med
hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.
KOSTRA-databasen – Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene ble erstattet av KOSTRA
nøkkeltall med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene.
Innen aktuelle områder har vi valgt å ta med KOSTRA nøkkeltall og herunder kommunens
kvalitetsindikatorer og ressursbruk vurdert opp mot sammenlignbare kommuner. Av sammenlignbare
grupper har vi valgt å ta med gjennomsnittstallene fra KOSTRAs valgte kommunegruppe17 for den aktuelle
kommune, fylket kommunen tilhører og landsgjennomsnittet.
Avvik fra sammenlignbare grupper kan ha flere årsaker. Det er viktig å være klar over at KOSTRA-tall
alene ikke er egnet for å benyttes som grunnlag til å gjøre konklusjoner.
Dersom kommunens ressursbruk innen et område er lavere enn sammenlignbare grupper, kan dette bety
at kommunens tjenester ikke er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan
i sin tur medføre at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også
innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare grupper. En kommunes
ressursbruk innenfor et område kan også avhenge av politiske prioriteringer av det enkelte område. Et
sikrere svar på hva avvik i ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang av
angjeldende områder.
2.4.7. Kommunebarometeret
I tillegg til KOSTRA-tallene har vi valgt å presentere kommunens rangering fra Kommunal rapports
"Kommunebarometer18". Dette er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 151
nøkkeltall som er gruppert innenfor 12 ulike sektorer19. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig
lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i
hovedsak hentet fra KOSTRA, med tillegg av offentlig statistikk fra SSB, Utdanningsdirektoratet,
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Undersøkelsen
publiseres i mars, med tall fra foregående år. Kommunebarometeret 2020 bygger således på tall og
statistikk som gjelder for 2019.
Kommunebarometeret rangerer kommuner og gir karakter for å gjøre bildet lettere å lese. Kommunal
rapport anser ikke resultatet for å være perfekt, men at barometeret gir en god indikator, en kilde til å
kunne stille spørsmål og ikke minst la de mindre gode lære av de bedre. Rangeringen må ikke ses på som
en kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen bedre og noen svakere rangeringer.
Generelt vil en kommune med lavere inntektsnivå ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye

16
17
18
19

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
Se vedlegg 2 for en oversikt over hvilke kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe.
http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer
10.09.2020
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inntekter. Likevel viser barometeret at noen kommuner skiller seg ut, og at det som regel er store
forskjeller mellom de beste og svakeste innenfor hver sektor. I små kommuner kan spesielle faktorer gi
kraftige utslag.
De 12 sektorene har følgende vekting:
Barnehage (10 %)

Kostnadsnivå (5 %)

Saksbehandling (2,5 %)

Barnevern (10 %)

Kultur (2,5 %)

Sosialtjenesten (7,5 %)

Grunnskole (20 %)

Miljø og ressurser (2,5 %)

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Helse (7,5 %)

Pleie og omsorg (20 %)

Økonomi (10 %)

Grunnskole og pleie og omsorg utgjør samlet 40 prosent av barometeret. Disse etterfølges av barnevern,
Barnehage og økonomi, og samlet utgjør disse 5 sektorene 70% av barometeret. De minst vektlagte
sektorene har en vekt på 2,5 prosent. Vektingen er skjønnsmessig, og det gjøres for å skille mellom de
viktige nøkkeltallene og de som er interessante, men relativt sett lite viktige.
Karakterer for nøkkeltallene, og dermed sektorene, settes ved at gjennomsnittet for kommune-Norge
settes til 3,5. Dette innebærer at kommuner som oppnår høyere enn 3,5 anses å være bedre enn
gjennomsnittet i landet, og oppnår man lavere enn 3,5 anses å være dårligere enn gjennomsnittet.
I tillegg til kommunebarometeret utarbeider Kommunal Rapport «Økonomibarometeret» som viser
kommunens plassering og historiske plasseringer innenfor en rekke økonomiske måltall, og
«Fremtidsbarometeret» som viser hvordan utsiktene for kommunen er fire år frem i tid.
2.4.8. Tilsynsmyndigheter
Kommunene er i kontakt med flere statlige20 tilsynsmyndigheter, som skal holde tilsyn med kommunenes
praksis på ulike områder.
Fylkesmannen21 fører tilsyn med en rekke av kommunenes tjenesteområder, slik som fagområdene
Vergemål, Barn og foreldre, Barnehage og opplæring. Folk og samfunn, Miljø og klima, Landbruk og mat,
Helse, omsorg og sosialtjenester, Kommunal styring, Plan og bygg, samt Samfunnssikkerhet og beredskap.
Fylkesmannen skal samordne22 planlagte statlige tilsynsaktiviteter å vurdere det samlete omfanget av
statlig tilsyn med den enkelte kommunen. I tillegg har fylkesmann en rolle i oppfølging av kommuner som
er satt under statlig kontroll på grunn av økonomisk ubalanse23 (ROBEK).
Helsetilsynet24 er statens tilsynsorgan for Barnevernet, Sosiale tjenester og Helse- og omsorgstjenester.

20
21
22
23
24

Kommuneloven (2018) Kapittel 30. Statlig tilsyn
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
Kommuneloven (2018) § 30-6.Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Kommuneloven (2018) Kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/
10.09.2020
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Mattilsynet25 er statens tilsynsorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal være med å
sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig
produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet til kosmetikk og
legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.
Arbeidstilsynet26 er statens tilsynsorgan for å følge opp at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt at de ivaretar sitt ansvar etter blant annet
arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen.
Arkivverket27 skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i offentlig
sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkiv til
langtidslagring i arkivdepot.
Kartverket

28

er tilsynsmyndighet for matrikkel. Formålet med tilsynet er å følge opp om matrikkelen blir

ført i samsvar med lov og forskrift, og tilsynsmyndigheten (Kartverket) skal sammen med kommunen
avklare om kommunens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
matrikkelloven.
2.4.9. Andre kilder
SSB Kommunefakta29 er en nettside hvor det er samlet et utvalg relevant statistikk om den enkelte
kommune. Det presenteres statistikk fra områdene; Befolkning, Bolig, Arbeid og utdanning, Kultur, Helse
og Kommunens økonomi.
Viken fylkeskommunes statistikk- og tabellbank30 er en nettside hvor det løpende publiseres statistikk om
Viken. Statistikkbanken er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Den delen av statistikken som ikke lar
seg plassere i et bærekraftsmål er organisert etter tema.
Åpenhetsindeksen 2018

31

er utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg, får å se på hvor åpne Norges

kommuner er og hvor tilgjengelig informasjon er. Undersøkelsen har målt både hvor raske og korrekte
kommunene er til å håndtere sine innsynskrav, og hvor tilgjengelig viktig informasjon, som journaler,
dokumenter, informasjon og kontaktdata er på kommunenes nettsider.
Pasient- og brukerombudet i fylkene utgir en årsmelding som beskriver de områdene ombudet ser
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten har områder til forbedring32.
Ombudet mottar en rekke henvendelser og er i tett og direkte kontakt med mange pasienter, brukere og
pårørende, og deres tilbakemeldinger, opplevelser og erfaringer skal alltid være en sentral del av
sektorens endringsprosesser mot bedre kvalitet og tryggere helsehjelp.

25

Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/
Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/
27 Arkivverket: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn
28 Kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Tilsyn-medmatrikkelen/
29 SSB Kommunefakta: https://www.ssb.no/kommunefakta
30 Viken statistikk- og tabellbank: https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
31 Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, Pressens offentlighetsutvalg, april 2018
32 Pasient- og brukerombudet Oslo og Akershus, årsmelding. Hentet fra: https://helsenorge.no/pobo-seksjon/PublishingImages/pasient-ogbrukerombudet/oslo-og-akershus/%C3%85rsmelding%202018%20Pasient-%20og%20brukerombudet%20i%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
26
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3. Generelt om kommunen
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert

Kommunebarometeret

som den 219 beste kommunen i Norge totalt, ut fra
nøkkeltallene.

Enebakk kommunes totale rangering

2018

2019

2020

335

343

219

… justert basert på økonomiske
forutsetninger (korrigert inntektsnivå)

2018

2019

202

228

2020
Ikke
beregnet

3.1. Demografi
Kommunefakta

33

for Enebakk kommune:

per 4. kvartal 2019

Befolkning
Folketall

11 110

Endringer i befolkningen:
Fødte

104

Døde

56

Nettoflytting

37

Vekst i befolkningen siste kvartal

7

Forventet utvikling:
Befolkning i 2030

11 493

Befolkning i 2040

11 388

Bolig
Eneboliger

3 130

Leiligheter

185

Beboere per husholdning

2,41

Bor på landbrukseiendom

7,9 %

Bor trangt

7,4 %

Arbeid og utdanning
Sysselsatte i prosent av befolkningen 15 – 74 år

33

Begge kjønn

67,5 %

Menn

70,9 %

Kvinner

63,8%

Samlet inntekt – median

759 000

Andel med utdannelse på universitets- og høyskolenivå

23,9 %

Barn med barnehageplass

87,5 %

Elever i SFO / AKS

50,4 %

SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta.
10.09.2020
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3.2. Organisering
Enebakk kommune har per 11. nov 2019 følgende organisering34:

Politisk organisering:
Kommunen er organisert med en formannskapsmodell. Formannskapet er dels et saksforberedende organ
for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en lang rekke
saker. Enebakk kommune har utvalg for helse og omsorg, utvalg for kultur, oppvekst og skole, og utvalg
for teknikk og utvikling, samt utvalg for næring, landbruk og miljø. I tillegg er det andre fagråd og
komiteer.
Administrativ organisering:
Ifølge kommunens organisasjonskart kommunen delt inn to administrative ledernivåer, dette er
rådmannsnivå og kommunalsjefsnivå. Kommunen er ledet av rådmann med tillegg av 3 kommunalsjefer
som leder hver sin avdeling. Kultur- og oppvekstavdelingen med 12 enheter. Helse og omsorgsavdelingen
med 10 enheter. Teknikk og samfunn med fem enheter. I tillegg har kommunen felles støttefunksjoner
som personal, IKT, budsjett og regnskap.

34

Enebakk kommune, Organisasjonskart per 11.11.2019. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/organisasjonskart.343820.no.html
10.09.2020
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Kommunale samarbeid om oppgaveløsning:
Enebakk kommune er med i følgende kommunale samarbeid:


Follo Brannvesen IKS



Romerike avfallsforedling (ROAF)



Follo lokalmedisinske senter IKS



Krise og incest senteret i Follo IKS



Romerike krisesenter IKS



Viken kommunerevisjon IKS



Viken kontrollutvalgssekretariat IKS



Follo barnevakt (§27)



Kemneren i Follo (§27)



Nedre Romerike legevakt (§27)



Øyeren IKT (§28)

3.3. Økonomi
Kommunefakta

35

for Enebakk kommune:

per 4. kvartal 2019

Kommunens økonomi
Driftsresultat

2,7 %

Kommunens lånegjeld per innbygger

90 258

Kommunens driftsinntekter per innbygger

73 261

Kommunens driftskostnader per innbygger

71 170

Enebakk kommunes handlingsprogram/økonomiplan og regnskap viser følgende hovedtall for utvikling i
økonomien når det gjelder driftsregnskapet:
Tall i hele tusen
2017

2018

2019

Driftsinntekter

740 510

763 197

800 847

605 676

Driftsutgifter

725 928

759 769

776 544

575 236

Brutto driftsresultat

14 581

3 427

24 302

- 6 533

- 44 055

- 47 132

55 945

Netto driftsresultat

14 821

- 179

21 170

8 412

Interne finanstransaksjoner

- 5 549

179

- 4 543

- 8 413

9 272

0

16 628

0

Regnskapsmessig resultat

36

2020

- 33 272

Netto finansposter

35

Budsjett36

Regnskap

SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta.
Budsjettallene er uten brukerbetalinger, andre salgsinntekter osv.
10.09.2020
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Kommunen har hatt regnskapsmessig mindreforbruk de tre siste årene. Kommunen har ikke uinndekket
regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert som
den 271. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi.

Kommunebarometeret

Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 1. beste

Enebakk kommunes rangering
innenfor området ØKONOMI

kommunen i Norge.
Ifølge økonomiplan har kommunen budsjettert med ca. 605 mill.
kroner i frie driftsinntekter i 2020. De frie inntektene forventes å
øke litt i planperioden.

2018

2019

2020

356

376

271

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ

2018

2019

2020

6

44

1

Enebakk kommune har planlagt investeringer for ca. 262 mill.
kroner i planperioden 2020 – 2023, som er fordelt med følgende
beløp per år37:
Tall i hele tusen

2020

2021

2022

2023

77 938

82 075

73 700

29 000

Lån

21 153

24 970

35 960

6 500

Mva komp

18 085

11 095

5 740

1 800

Tilskudd fra andre

47 200

16 010

34 000

3 700

Salg av driftsmidler

41 500

0

8 000

40 000

Planlagte investeringer
Finansiering:

37

Enebakk kommune, Handlingsprogram 2020-2023 med årsbudsjett 2020.
10.09.2020
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4. Risikovurdering – Samfunnsperspektivet
Samfunnsperspektivet tar for seg Enebakk kommunes målsettinger i forhold til utviklingen av Enebakk
samfunnet og hvordan det jobbes systematisk med denne utviklingen. Samfunnsperspektivet retter fokuset
mot om kommunen som organisasjon, og i samhandling med andre offentlige og private organisasjoner
ivaretar innbyggernes behov og andre generelle samfunnsinteresser.

4.1. Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens demografi under kapittel 3.1.
Kommunen skal gjennom sin planlegging

38

legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i

kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for
gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.
Kommunestyret har selv ledelsen av den kommunale planleggingen og sikre at kommunen har tilgang til
nødvendig planfaglig kompetanse. De skal vedta kommunal planstrategi 39, kommuneplan

40

og

41

reguleringsplan , og skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen.
Kommunen skal gjennom sin virksomhet og sin organisering legge til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv
innbyggerdeltagelse. Kommunens styringsdokumenter bør vise hvilke tiltak kommune har gjort for å legge
til rette for dette.
Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. Frivillig sektor

42

bidrar med store verdier til

samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. De er
pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Frivillig sektor har rollen både
som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena – gjennom å være en skole i demokrati.
Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og forsterker kommunale
tjenester. KS og Frivillighet Norge har sammen laget en «Plattform for samspill og samarbeid mellom
frivillig og kommunal sektor» 43. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom
sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor.
Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i
Norge.

38

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 3-3. Kommunens planoppgaver og
planleggingsmyndighet
39 Plan- og bygningsloven, Kapittel 10. Kommunal planstrategi
40 Plan- og bygningsloven, Kapittel 11. Kommuneplan
41 Plan- og bygningsloven, Kapittel 12. Reguleringsplan
42 Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
43 KS og Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017.
10.09.2020
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og handlingsdel skal henge sammen og utgjøre en rød tråd i
kommunens helhetlige tjenestetilbud og produksjon, for å få til en felles satsing for å nå visjonen og
målene.
Kommunens arbeid med rullering av kommuneplanen ble sluttført i løpet av 2015. Arealdel 2015 – 2027 og
handlingsdel 2015 – 2027 ble vedtatt i sept. 2015 og samfunnsdel 2015 – 2027 ble vedtatt i februar 2015.
Hovedmålene i kommunestyrets vedtatte kommuneplan setter retningen for arbeidet med
handlingsprogram og økonomiplan. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i hovedmålene i
kommuneplanens samfunnsdel.
Det fremgår av handlingsprogrammet at sammensetningen av befolkningen vil endres i planperioden.
Antall eldre over 80 år vil øke med 20 %, hvilket vil medføre økte kostnader på området.
Kommuneplanens arealdel skal konkretisere arealbruk og forvaltning av naturressurser i et langsiktig
perspektiv. Med økt press på arealreservene er det mange interesser som Enebakk kommune må vurdere
opp mot hverandre. Planperioden varer frem til 2027, og de valgene som gjøres vil ha store konsekvenser
langt frem i tid. Arealdelen er juridisk bindende og skal legges til grunn for videre detaljplanlegging både
for bevaring og utbygging, samt gi føringer for den løpende saksbehandling
Det vil i planperioden være fokus på «grønt skifte» hvor en klimavennlig bilpark vil bli prioritert. Enebakk
kommune har en høy gjeldsgrad som setter store begrensninger for aktiviteten framover. En overordnet
målsetning er å sikre bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.
Enebakk kommunens visjon er Mulighetenes Enebakk

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Befolkningsprofil»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

10927

10945

11026

11110

396325

633189

5367580

Fødte per 1000 innbyggere

8,5

9,2

9,8

9,4

13,1

9,9

10,2

Døde per 1000 innbyggere

5,5

4,9

5,2

5

9,3

6,4

7,6

22

-32

33

37

3542

6834

25327

Andel skilte og separerte 16-66 år

11,3

11,1

11,4

11,2

14,8

11

10,4

Andel enslige innbyggere 80 år og over

63,8

62,5

62,8

62

80,6

59,1

62

Registrerte arbeidsledige i prosent av
befolkningen i alderen 15-74 år

1,9

1,9

1,7

1,5

1,8

1,4

1,5

16,2

17,2

18,7

19,4

20,5

22,4

18,2

Innbyggere

Netto innflytting

Andel innvandrerbefolkning

10.09.2020
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Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

1,8

1,7

1,7

1,7

..

..

..

Samlet fruktbarhetstall

Av tabellen over ser vi at det har vært små endringer i perioden. Tallene skiller seg heller ikke
nevneverdig ut fra sammenlignbar kostragruppe.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon innenfor tema Sikkerhet og beredskap i
2015. Revisjonen kom med følgende anbefalinger:
-

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.

-

Resultatenhetenes forventninger til andre enheter, især Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk,
bør avklares, slik at beredskapsplanene er realistiske.

-

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.

-

Det bør vurderes om enhetsleder for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk bør sitte i kommunens
kriseledelse.

-

Reservevannforsyning bør sikres i samarbeid med private vannverk.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at kommunen som aktør i samfunnsutviklingen er blant kommunens oppgaver,
tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer temaet
som en viktig til veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om kommunens som aktør i
samfunnsutviklingen er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 27,8 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
27,8 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er høy, mens konsekvensen er liten
til moderat.

10.09.2020
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4.2. Bærekraftig utvikling
Kommuneloven skal også bidra til at kommuner skal være bærekraftige. Begrepet bærekraftig utvikling er
definert som «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov. 44». En bærekraftig utvikling avgjøres av sammenhengen mellom
de tre dimensjonene; økonomi, miljø og sosiale forhold. På bakgrunn av dette utarbeidet FN i 2015 et sett
med bærekraftsmål 45, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. som Norge er gjeldende for Norge. Det er derfor relevant for
kommuner å se til disse når de skal jobbe med å utvikle en bærekraftig kommune. FNs bærekraftsmål er:
1. Utrydde fattigdom

10. Mindre ulikhet

2. Utrydde sult

11. Bærekraftige byer og samfunn

3. God helse

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

4. God utdanning

13. Stoppe klimaendringene

5. Likestilling mellom kjønnene

14. Liv under vann

6. Rent vann og gode sanitærforhold

15. Liv på land

7. Ren energi for alle

16. Fred og rettferdighet

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

17. Samarbeid for å nå målene

9. Innovasjon og infrastruktur

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Det fremkommer i Kommuneplanens samfunnsdel 2015 vedtatt 23.2.2015 at kommunen ser at de spiller en
viktig rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, forvalter av naturressurser, lokaldemokrati og som
samfunnsutvikler. Kommunen ser at befolkningsveksten er et viktig grunnlag for planlegging. I Oslo og
Akershus forventes det en befolkningsvekst på 350 000 de neste 20 årene46.
Kommunen oppgir i kommuneplanen at en kritisk suksessfaktor for å sikre bærekraftig utvikling er å ha
fokus på miljøutfordringer. Fokusområdet samfunn og miljø omfatter kommunens rolle for å ivareta og
utvikle lokalsamfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel skal legge til rette for ønsket utvikling i
kommunen, og mål og strategier her skal ligge til grunn. I arbeidet med målstyring må overordnete mål for
samfunnsutviklingen brytes ned til målbare resultatmål.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.

44

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
46 Enebakk kommune, Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.2.2015. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/kommuneplanenssamfunnsdel.359473.no.html
45

10.09.2020
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Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at bærekraftig utvikling er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer bærekraftig utvikling som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om bærekraftig utvikling er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 11,1 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy til veldig høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig
11,1%

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig høy, og at konsekvensen
er veldig alvorlig.

4.3. Miljø og klima (energi)
Kommunalt arbeid med miljø, klima og energi reguleres i hovedsak av «Statlig planretningslinje for klimaog energiplanlegging i kommunene»
Miljøkommune.no

49

47

(forskrift) med hjemmel i plan- og bygningsloven 48.

er et nettsted utarbeidet for å gi støtte til kommunene med tanke på krav og

veiledning til kommunal saksbehandling, med tanke på å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte.
Regelverket har til formål å bidra til at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Det er viktig at klimatilpasning og utslippsreduksjoner sees i sammenheng der det er
relevant, og at det planlegges for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og
sårbarhet som følge av klimaendringer. Det er satt krav til at kommunene innarbeide tiltak og virkemidler
ved å ta hensyn til dette i sine overordnede planer. Videre er det blant annet også gitt føringer for bolig-,
areal- og transportplanlegging 50, forvaltning av strandsonen langs sjøen 51, vernede vassdrag

52

og

53

forurensning .
Kommunen har tilsynsmyndighet med avløp, og forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel til å
delegere videre myndigheten til andre.

47
48
49
50
51
52
53

FOR 2018-09-28 nr 1469 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
erstattet FOR 2009-09-04 nr 1167 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28. september 2018
LOV 2008-06-27 nr 71 – Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
www.miljokommune.no
FOR 2014-09-26 nr 1222 – Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
FOR 2011-03-25 nr 335 – Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
FOR 1994-11-10 nr 1001 – Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
10.09.2020
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommuneplanen sier at Enebakk kommune skal være klima-, energi- og miljøbevisste, og delta i felles
dugnad for fremtiden.
Enebakk kommune har utarbeidet Klima og miljøplan (2019-2023). Den ble sendt på høring høsten 2019,
men etter det revisjonen kan se er denne enda ikke vedtatt (august 2020). Momenter i denne vil likevel
være nyttig informasjon. Av forordet fremgår det at Klima og miljøplanen er kommunens strategi for en
bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen har rollen som myndighet, tilrettelegger og pådriver
for å redusere klimagassutslippene og bevare naturmiljøet. Kommunen som plan- og reguleringsmyndighet
gir føringer som gjelder for hele kommunen. Den viktigste innsatsen for å redusere klimagassutslippene er
arbeidet for en kommuneutvikling basert på en samordnet areal- og transport politikk54.
Kommunen bidrar også med andre tiltak som bygger opp under klimapolitikken, slik som energiløsninger,
parkeringsnormer og tilrettelegging for sykling, gange og kollektivtransport. Ved å sette høye
miljøstandarder ved innkjøp og stille krav til leverandører til kommunens virksomheter, kan kommunen
bidra til å «modne fram» markedet, eksempelvis for utslippsfrie kjøretøy og miljøvennlige bygg.
Planen beskriver følgende mål:
Klimautslipp



55% reduksjon innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå
85-90 % reduksjon innen 2050 sammenlignet med 1991-nivå

Biologisk mangfold




Ha oversikt over verdifullt biologisk mangfold i kommunen
Inneha tilstrekkelig kunnskap til å sikre leveforhold for truede arter ved
Hindre nedgang i bestandene av rødlistearter og sjeldne naturtyper i kommunen

Fremmende arter


Enebakk skal registrere og bekjempe fremmede invaderende arter.

Viltforvaltning


Enebakk kommune skal ha tilstrekkelig kunnskap til å forvalte vilt på en bærekraftig måte.
Enebakk kommune skal ha et faglig godt viltvaktteam.

Vannområdeforvaltning

54
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Enebakk kommunes vannområder skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.

Forurensning og forsøpling


Utslipp fra industri og utbygging skal ikke hindre Enebakk kommune i å nå målsettingen om god
økologisk og kjemisk tilstand i kommunens vannområder.



Bidra til å minimalisere forsøpling i kommunen. Kommunale arealer skal framstå uten forsøpling.

Areal og byggesak


Relevante miljømål skal identifiseres og følges opp i alle areal- og byggesaker.

Klima og indirekte utslipp


Gjennom offentlige innkjøp, kunnskap og kompetanse skal Enebakk kommune bidra til å redusere
direkte og indirekte klimagassutslipp.



Alle nye kommunale bygg er nullutslippsbygg innen 2030



Matsvinn i kommunal virksomhet er redusert med 50 % innen 2030.

Transport




Klimagassutslippet fra transport skal være redusert med 50% innen 2030
sammenlignet med 1991-nivå.
Alle kommunale personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Avfall og avløp


Enebakk kommune skal gjennom samarbeid med ROAF og NRA ha en best mulig avfalls- og
avløpshåndtering.

Landbruk


Enebakk kommune skal gjennom tilskuddsordningene i landbruket, bidra til klimagassreduserende
tiltak.

10.09.2020
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Klima og energi»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide
bygg

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

88

89

93

86

124

131

132

Energiutgifter som andel av brutto
driftsutgifter

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

Andel av energikostnader i
(fylkes)kommunens eiendomsforvaltning
brukt på fornybare energikilder

100

100

100

100

96

97,5

95,8

Energibruk per m2 eid areal (kWh)

127

134

105

122

123

145

145

Andel … … … av totalt forbruk i (fylkes)kom.
eiendomsforvaltning, egne bygg:

100

100

98

100

86

81

84



Elektrisitetsforbruk

0

0

0

0

7

13

12



Fjernvarmeforbruk

0

0

2

0

1

1

1



Oljeforbruk

0

0

0

0

1

0

1



Naturgassforbruk

0

0

0

0

5

4

2



Bioenergiforbruk

100

100

98

100

97

97

96



Fornybarforbruk

0

0

4

0

5

3

4

Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2019

Søknader om nye bygninger i strandsonen
som ble innvilget

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

..

..

..

..

47

17

876

Andel av søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder som ble innvilget

100

100

80

100

94

95

96

Andel av søknader om tiltak i freda eller
verneverdige områder / bygninger som ble
innvilget

..

50

50

..

47

48

46

Av tabellene ser vi at Enebakk kommune ligger betydelig under sammenlignbare kommuner når det gjelder
energiutgifter pr m2 på kommunale bygg. Det brukes også bare fornybare energikilder.
Kommunebarometeret viser at Miljø kommune er rangert som
den 113. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Miljø og
ressurser.

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor
området
MILJØ OG RESSURSER

Klimadashbord for Viken presenterer klimagassutslippene per
kommune i Viken. I Enebakk kommune er det tunge kjøretøy som
står for utslipp av den største delen av CO2-ekvivalenter.

2018

2019

2020

70

7

113

Deretter følger lette kjøretøy og jordbruk. Det har vært en liten
økning av utslipp fra 2017 til 2018. Utslipp Co2 pr innbygger er lavere i Enebakk enn gjennomsnittet i
Norge.
Forvaltningsrevisjon
10.09.2020
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Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene. Revisjonen er heller ikke kjent
med Fylkesmannen har gjennomført tilsyn.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at miljø og klima (energi) er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer miljø og klima (energi) som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om miljø og klima (energi) er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 22,2 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
22,2 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig høy, og konsekvensen er
veldig alvorlig.

4.4. Beredskapsplaner og ROS-analyser
Kommunalt beredskapsarbeid reguleres i hovedsak av lov 55 og forskrift

56

om kommunal beredskapsplikt.

Til dette arbeidet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

57

utarbeidet veiledere,

håndbøker og informasjonsmateriell. Formålet med loven er å beskytte liv, helse, miljø, materielle
verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets
selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.
Kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

58

(ROS) for å kartlegge hvilke

uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene
inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Denne skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og ved utarbeiding av planer etter Plan- og bygningsloven.
Analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner eller ved endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan

59

som skal

inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Den

55
56
57
58
59

LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/
Sivilbeskyttelsesloven, § 14, Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse
Sivilbeskyttelsesloven, § 15, Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen
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skal minimum inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt,
evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert
og revideres minimum én gang per år, og kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.
Fylkesmannen fører tilsyn

60

med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har utarbeidet Krise- og beredskapsplaner for kommunen. I Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse redegjør kommunen for at beredskapsplanene vedlikeholdes årlig for faktainformasjon,
og fremmer at det er viktig at planene er forankret hos politisk og administrativ ledelse. Hovedtrekk fra
ROS-analysen er at kommunen gjort en vurdering av bortfall av infrastruktur, helse, klimabasert utvikling,
og større ulykker. De har gjort en vurdering av sannsynlighet og konsekvens av ulike senario som kan
oppstå i kommunen og deretter gjort en risikovurdering. ROS-analysen vektlegger viktigheten av
samarbeid og øvelse. Kommunen har kartlagt hvilke oppgaver de er ansvarlige for ved en krise. I planen
fokuseres det på kriseledelse varslingslister og samarbeidspartnere.
Oversikt over oversendt dokumentasjon fra Enebakk kommune vedrørende beredskap og ROS:
Beskrivelse – tittel på dokument

Datert

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse

2016

Beredskap ved pandemier (Notat)

2009

Beredskapsplan Corona HBU 2020

2020

Beredskapsplan KOS

2012

Krise- og beredskapsplan – delplan for informasjon

2015

Beredskapsplan for helse- og omsorgsavdelingen (revidert 2019)

2013

Beredskapsplan skogbrukssektoren

2012

Beredskapsplan -Delplan for teknisk drift, eiendom og kommunalteknikk

2018

Beredskapsplanlegging-GDPR (prosedyre)
Krise- og beredskapsplan for Enebakk kommune (revidert 2017)

2012

Kr

Det har vært flere hendelser i Enebakk kommune de siste to årene som har medført at kommunen har
måttet håndtere kriser. Familiens hus brant ned og kommunen måtte håndtere flytting av betydelig antall
ansatte for å opprettholde normal drift. Jordras i kirkebygda medførte stenging av sentral veg til
kommunesenteret. Det har i tillegg vært en dødsulykke på en vei i kommunen.
Øvelser
Det er opplyst at kommunen har deltatt på beredskapsøvelsen for Oslo og Akershus fylke i 2017 i regi av
Fylkesmannen. Fylkesmannen har hatt beredskapsøvelse med kommunen i 2019. I tillegg har kommunen

60

Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 10. Tilsyn
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hatt fire «skrivebordsøvelser» i tidsrommet 2017-2019. De enkelte virksomhetene gjennomfører også
beredskapsøvelser.
I forbindelse med forvaltningsrevisjon av beredskap i 2015 framkom det at det var gjennomført to øvelser
i 2014. I rapportering til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det oppgitt at det ble
gjennomført øvelse i 2019.
Den årlige kommuneundersøkelsen som DSB har gjennomført i 202061 viser et stabilt og godt resultat for
kommunene. Utfordringen blir å oppdatere de planer som er utarbeidet. Enebakk kommune har rapportert
inn at overordnet beredskapsplan er under revidering.
Det skal være igangsatt arbeid med å utarbeide en ROS analyse for Viken fylke i 2020. Dette arbeidet er
ikke ferdigstilt. ROS analyse for Akershus ble utarbeidet i 201662. Her ble det for Enebakk sin del påpekt
fare for flom og for ras.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen mener de har utarbeidet en god helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse og beredskapsplaner.
Kommunen ønsker bred medvirkning fra hele organisasjonen, og ønsker å sette ned en prosjektgruppe for
å gå gjennom beredskapsansvar.
Kommunen ser at dersom det skjer større uforutsette hendelser i kommunen, så er konsekvensene større
for innbyggerne enn for kommunen.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2015 en forvaltningsrevisjon om sikkerhet og beredskap. Formålet
var å undersøke kommunens beredskap på virksomhetsnivå. Revisjonen avdekket at det var utarbeidet
Risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunen (2011) samt utarbeidet kommunen Krise- og beredskapsplan
for Enebakk kommune (2012) og Krise- og beredskapsplan Enebakk kommune – informasjon (2012). Disse
utgjorde kommunens overordnete beredskapsplan, som er supplert med beredskapsplaner for hver av de
tre avdelingene: Delplan for teknisk drift, eiendom og kommunalteknikk (2014), Delplan for skole, sfo og
barnehage (2012) og Beredskapsplan for helse- og omsorgsavdelingen (2005). Noen resultatenheter, bl.a.
skoler, har i tillegg egne rutinebeskrivelser med innslag av beredskap.
Revisjonen anbefalte Enebakk kommune:
 Risikobildet i ny helhetlig ROS-analyse bør fanges opp i oppdaterte beredskapsplaner.
Revisjonen er ikke kjent med om det er gjort tilsyn fra Fylkesmannen.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at beredskapsplaner og ROS-analyser er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og

61

Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, Kommuneundersøkelsen 2020. Hentet fra: https://www.dsb.no/rapporter-ogevalueringer/kommuneundersokelsen-2020/
62 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oslo og Akershus. Hentet fra:
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/forebyggengde-amfunnssikkerhet/rosfmoa_1_2.pdf
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organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer beredskapsplaner og ROSanalyser som en viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om beredskapsplaner og ROS-analyser er
et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 39 % av respondentene at dette er et
område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig
39 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat, mens konsekvensen er
moderat til alvorlig.
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5. Risikovurdering – Brukerperspektivet
Brukerperspektivet tar for seg tjenesteområdene som Enebakk kommune etter lov og forskrift eller
gjennom lokale prioriteringer skal tilby sine innbyggere. I denne analysen er kommunens
tjenesteproduksjon i hovedsak delt inn etter rapporteringsstrukturen i KOSTRA. Inndelingen kan derfor
avvike noe fra hvordan den enkelte kommune har organisert sin tjenesteproduksjon. Brukerperspektivet
retter fokuset mot om brukerne får de tjenestene de har krav på, gjennom lov og forskrifter og vedtatte
mål i kommunen.

5.1. Oppvekst og kultur
5.1.1. Barnehage
Det er kommunens ansvar å tilby plass i barnehage til barn bosatt i kommunen. Barn med nedsatt
funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester har rett til prioritet. Barnehageloven
63

regulerer kommunal barnehagedrift, så vel som private barnehagedrift.

Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagene skal også være en
pedagogisk virksomhet, og loven stiller krav til grunnbemanning og pedagogisk kompetanse.
Det er departementet som fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver i forskrift om
rammeplan 64. Rammeplanen skal utdype lovens bestemmelser om formål, innhold og barns og foreldres
medvirkning. Rammeplanen skal være et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag for
myndighetenes tilsynsansvar. Med rammeplanen som grunnlag skal hver barnehage fastsette en mer
detaljert plan for barnehagens aktiviteter gjennom året. Planen må blant annet konkretisere barnehagens
arbeid med å sikre barns medvirkning.
Som barnehageeier plikter kommunen å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.
Kommunen er lokal barnehagemyndighet 65, og har gjennom denne en dobbeltrolle som godkjennings- og
tilsynsmyndighet både med egne og private barnehager. Dette kan innebære en balansegang mellom
delvis motstridende oppgaver, som kan være en utfordring 66, spesielt for private barnehager.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

63

LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven)
FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
65
LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven), § 8.
66 Meld. St. 7 2009–2010: Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene og NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny lovgivning
for barnehagene
64
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Kommunespesifikk informasjon
I Enebakk kommune er det tre kommunale barnehager. Dette er Ytre Enebakk barnehage, Kirkebygden
barnehage og Flateby barnehage. I tillegg er det ni private barnehager i kommunen.
I Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, vedtatt 9.12.2019, fremgår det at kommunen kan
oppleve en relativt stor reduksjon i antall barn fra 1-5 år fra 2019 til 2024, før den øker noe frem til år
2034. Flateby barnehage skal gå fra å ha fem avdelinger til å ha fire avdelinger. Kirkebygden barnehage
har blitt redusert til å nå ha tre avdelinger67. Innen handlingsprogramperioden 2020-2023 ser kommunen at
de vil ha nok kapasitet i barnehagene68.
Enebakk kommune har vedtatt ny rammeplan for barnehagene. Oppfølging og implementering av denne
planen vil være utgangspunktet for videreutvikling av barnehagetilbudet i årene fremover. Rammeplanen
ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i barnehageloven (2005).
Rammeplanen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver og kommunen har
utarbeidet en tiltaksplan for implementering av Ny Rammeplan69.
Enebakk kommune har utarbeidet en plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO. Planen er
forankret i Rammeplan og opplæringsloven70.
Som tilsynsmyndighet har kommunen utarbeidet en plan for hvor og hvordan de skal gjennomføre tilsyn71.
Enebakk kommune gjennomførte tilsyn med Kirkebygden barnehage og Østmarkskollen FUS barnehage i
2019. Enebakk kommune har selv utarbeidet en Kvalitetsmelding for de kommunale barnehagene i
Enebakk 2018-2019. Her fremkommer det at enhver kommunal barnehage skal utarbeide en årsplan. I
tillegg skal barnehagene utarbeide planer for kortere og lengre tidsrom for ulike barnegrupper etter
behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og
begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene,
barnehagens samarbeidspartner og andre interesserte72.
Enebakk kommune oppgir selv at de kommunale barnehagene ligger over landsgjennomsnittet når det
gjelder leke- og oppholdsrom per barn. De ansatte i barnehagene består har ulik fagbakgrunn som
assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere og pedagoger73.
Det fremgår av kvalitetsmeldingen 2018-2019 at kommunen ser det som hensiktsmessig å tenke mer
strukturert og systematisk på arbeid med minoritetsspråklige barn. Arbeid med språk og integrering er en
viktig og komplisert oppgave som barnehagene har fått. Kommunen ser at det er behov for
videreutdanning av barnehagens personale innenfor dette området. Det er viktig å bygge rutiner for å
sikre at alle barn i Enebakk kommune får en språklig og kulturell stimulering.

67

Enebakk kommune, Kvalitetsmelding for de kommunale barnehager i Enebakk 2018-2019.
Enebakk kommune, Handlingsprogram 2020-2023 og budsjett 2020. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/handlingsprogram2020-2023-og-budsjett-2020.6269953-312733.html
69 Enebakk kommune, Handlingsprogram 2020-2023 og budsjett 2020. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/handlingsprogram2020-2023-og-budsjett-2020.6269953-312733.html
70 Enebakk kommune, Plan for overgang barnehage-SFO-skole. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/planer-og-dokumenter-forbarnehager.502668.no.html
71 Enebakk kommune, Tilsyn med barnehager, Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/tilsyn-med-barnehager.485222.no.html
72 Enebakk kommune, Kvalitetsmelding for de kommunale barnehager i Enebakk 2018-2019.
73 Enebakk kommune, Kvalitetsmelding for de kommunale barnehager i Enebakk 2018-2019.
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Kommunen oppgir i kvalitetsmeldingen at hovedutfordringene de kommende årene vil være knyttet til
rekruttering av kompetanse og kompetanseutvikling, endring i demografi og slitasje på eksisterende bygg
og uteområder.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Den 25.8.2020 hadde revisjonen et møte med kommunens administrasjon om risikomomenter innenfor de
ulike kommunalområdene. Innenfor barnehageområdet redegjorde kommunen for at de nå arbeider med
en gjennomgang av hvordan og hva kommunen skal prioritere fremover. Kommunen benytter seg av et
eksternt konsulentselskap i den sammenheng. Kommunen redegjør for at de per nå har for stor
barnehagekapasitet, selv medregnet tilflytting i årene fremover. Ettersom det er flere private barnehager
i kommunen sammenlignet med kommunale, er kommunen avhengig av et godt samarbeid samtidig som de
også er tilsynsmyndighet.

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnehager»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

Andel barn 1-2 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 1-2 år

79,5

82

81,4

77,9

83,8

85,3

84,3

Andel barn 1-5 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 1-5 år

89,5

92,6

91,1

87,5

91,8

92,6

92,1

Andel barn 3-5 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 3-5 år

95,1

98,2

96,4

93,3

96,5

97

97

Andel barn i kommunale barnehager
i forhold til alle barn i barnehage

35

33,9

32,6

30,8

52,8

46,9

50,1

Antall barn korrigert per årsverk til
grunnbemanning, alle barnehager

6,3

6,2

6

5,7

5,8

5,8

5,7

Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning

27,7

31,2

29

33,4

38,9

34,1

40,7

Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i
forhold til alle barn i kommunale barnehager

2,7

:

3,6

:

3,3

3,5

3,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager
(f201, f211, f221) per korrigerte
oppholdstimer i kommunale barnehager

57,9

60,1

64,5

78,4

74,3

74,9

79,5

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til innvandrerbarn 1-5 år

70,2

81,1

75,5

70,7

82,6

87,2

83,9

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter

17,2

16,4

15,2

15,6

16,2

16,3

14,4

126920

136311

135325

144181

155397

157570

164320

49,4

50,7

55,2

64,5

60,6

59,6

63

Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per
korrigerte oppholdstimer i kommunale
barnehager

Funksjon 201 = Barnehage | Funksjon 211 = Styrket tilbud til førskolebarn | Funksjon 221 = Barnehagelokaler og skyss

KOSTRA-tall for 2019 viser at Enebakk kommune hadde en dekningsgrad for barnehager på 87,5 % for barn
i alderen 1-5 år, som er noe under gjennomsnittet for både sammenlignbare kommuner og landet for
øvrig. Kompetansen til personalet er den viktigste ressursen i barnehagene, og en forutsetning for at
barnehagen skal være en arena for lek, omsorg, læring og sosial utjevning. Sentrale myndigheter har
rettet fokus på å øke antall ansatte med godkjent barnehagefaglig kompetanse. Av tabellen over fremgår
10.09.2020
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det at kommunen har ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning, men ligger under gjennomsnittet i
sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert som

Kommunebarometeret

den 357, beste kommunen i Norge innenfor sektoren Barnehage.

Enebakk kommunes rangering innenfor
området BARNEHAGE

Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon de siste årene

2018

2019

2020

411

419

357

på området
Spørreundersøkelse til kommunens politikere

I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at barnehage er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer barnehage som en viktig del av kommunens oppgaver. På
spørsmål om barnehage er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 27,8 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
27,8 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er høy, og at konsekvensen er
moderat til alvorlig.

5.1.2. Grunnskole
Opplæringsloven74 gjelder for grunnskoleopplæringen og videregående opplæring i offentlige skoler og
lærebedrifter, dersom ikke annet er særskilt fastsatt. Loven gjelder også for grunnskoleopplæring i
private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter friskoleloven og privat hjemmeopplæring i
grunnskolen.
Den kommunale grunnskoleopplæringen skal i samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden og
fremtiden og gi elevene og historisk og kulturell innsikt og forankring. Barn og unge har både rett og plikt
til grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dersom en elev ikke får
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har vedkommende rett til spesialundervisning. Skolen skal

74

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
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også sørge for at elever på 1. til 4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller
regning, raskt får intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.
Grunnskoleelevene har også rett til å gå på den nærmeste eller ved den skolen i nærmiljøet som de
sokner til. Og ikke minst har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Skolene i Enebakk kommune er organisert under avdeling for kultur, oppvekst og skole. I Enebakk er det
fem kommunale skoler.
I Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, vedtatt 9.12.2019, fremgår det at kommunen kan
oppleve at antall barn i alder 6-15 forventes å bli redusert gjennom hele perioden. Innen
handlingsprogramperioden ser kommunen at de vil ha nok kapasitet på kommunes skoler75.
Kommunen har utarbeidet et strategidokument for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020. Her
fremkommer det at skolene i Enebakk har hatt følgende satsingsområder for 2017-202076:
-

Skole- og læringsmiljø

-

Klasseledelse

-

Vurdering for læring

-

Grunnleggende ferdigheter

Elevenes rett til et godt skolemiljø er hjemlet i Opplæringslovens kap. 9A. Plan for kvalitetssikring av
elevenes skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering er utarbeidet av kommunen og angir et minstekrav til
skolenes rutiner. Planen er et redskap i skolenes arbeid for å sikre elevenes rett til et godt skolemiljø
(internkontroll) og et hjelpemiddel når det oppstår avvik (brudd på retten til et godt skolemiljø)77.
Kommunen har fremlagt Kirkebygden barne- og ungdomsskole, Mjær skole, og Ytre Enebakk skole sine
lokale planer for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø.
Enebakk kommune har utarbeidet retningslinjer for kvalitetssikring av tilstedeværelse hvor målet er å
sikre elever i Enebakkskolen et godt fysisk og psykososialt miljø78. Kommune har også retningslinjer for
skole-hjemsamarbeid i Enebakk kommune. Retningslinjene skal legge grunnlag for en kontinuerlig utvikling
av skole-hjemsamarbeid, sikre gode arbeidsforhold og ryddige organisatoriske rammer for samarbeidet,
nødvendig enhetlig praksis ved skolene i kommunen og rom for lokale tilpasninger når det gjelder
organisering79.

75

Enebakk kommune, Handlingsprogram 2020-2023 og budsjett 2020. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/handlingsprogram2020-2023-og-budsjett-2020.6269953-312733.html
76 Enebakk kommune, Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020.
77 Enebakk kommune, Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering.
78 Enebakk kommune, Retningslinjer for kvalitetssikring av tilstedeværelse -nov 2018.
79 Enebakk kommune, Plan for skole-hjem samarbeid.
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Enebakk kommune eier sammen med alle syv Follokommunene Follo barne- og ungdomsskole. Det er en
eierskapsavtale som regulerer driften. Dette er en interkommunal skole for elever med spesielle behov.
Det er barn med psykisk utviklingshemming som går der. Skolen tilbyr høy spesial kompetanse innenfor det
spesialpedagogiske feltet. Elevene går i små grupper med høy voksenkontakt.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen er kjent med at skolene de senere årene har gjort det dårligere på elevundersøkelsen.
Kommunen ser at det resultatene varierer fra skole til skole, og det er enkeltskoler som har gjort det
dårligere over tid. Det er også en av skolene som sliter med mobbeproblematikk, og det har fått utslag på
mobbeundersøkelser. Kommunen redegjør for at de ikke har sett en sammenheng mellom hvilken skoler
som sliter fra år til år.
Kommunen forteller at de har mindre økonomiske ressurser å bruke på skolene enn andre sammenlignbare
kommuner. De har samme sum å bruke per elev nå som de hadde for fire år siden, og er blant kommunene
som driver skolene billigst i Norge.
Kommunen ser det er flere risikofaktorer knyttet til tjenesteområdet Grunnskole. Det er vanskelig for
kommunen å rekruttere faglærte, og kommunen oppgir at de ikke oppfyller alle kravene satt til lærernes
kompetanse som er kommet de senere årene.

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Grunnskole»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev
med særskilt norskopplæring

64,1

74

31,2

30,3

41,8

34,8

31,5

Årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning

105,2

138,8

106,2

99,3

136,8

132,2

138,8

Elever i kommunale og private grunnskoler
som får særskilt norskopplæring

1,2

1,6

2,9

3,6

3,7

4,4

6,4

Elever i kommunale og private grunnskoler
som får spesialundervisning

6,9

6,5

6,9

7,2

7,3

6,7

7,7

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver
i lesing 8.trinn

74,4

61

76,9

73,2

74,6

78,4

75,5

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver
i regning 8.trinn

73,4

65,3

66,7

70,3

66,8

72,4

69,3

Gruppestørrelse 2

18,6

20,3

17,6

17,7

16,6

17,3

16

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

40,6

40,2

41,9

42,5

41,7

42,6

41,9

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), i prosent av samlede netto
driftsutgifter

28,7

28,2

28,9

29,7

25,9

24,3

22,4

98024,5

100950,7

104830,4

106975,7

110601,3

105267,6

117877,9

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

Funksjon 202 = Grunnskole | Funksjon 215 = Skolefritidstilbud | Funksjon 222 = Skolelokeler | Funksjon 223 = Skoleskyss

KOSTRA-tallene viser at Enebakk kommune de to siste årene har brukt færre årstimer
per elev enn sammenlignbare kommuner og landet forøvrig når det gjelder årstimer brukt til særskilt
10.09.2020
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norskopplæring. Kommunen har også de to siste årene brukt noen færre årstimer per elev med
spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Tallene viser videre at netto
driftsutgifter i grunnskolesektor per innbygger 6-15 år ligger på nivå med sammenlignbare kommuner og
landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor

som den 240 beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Grunnskole.

området GRUNNSKOLE

2018

2019

2020

Elevundersøkelsen

247

218

240

Elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år viser at elever
på 7. trinn i 2019-2020 vurderer læringskultur,

elevdemokrati og medvirkning, faglig utfordring, felles regler, trivsel, mestring, støtte fra lærere,
motivasjon og vurdering for læring, samt støtte hjemmefra som lavere enn hva elever på 7. trinn ved
skolene i Enebakk har gjort tidligere år. Elevundersøkelsen viser at skolene Enebakk har hatt en nedgang i
resultatene de siste fem årene80.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2016 en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i Enebakkskolen.
Prosjektets formål var å vurdere i hvilken grad gjeldende regler for Enebakkskolenes arbeid med elevenes
psykososiale miljø følges i praksis. Undersøkelsen hadde tre problemstillinger:
-

Etterlevelse av lov, retningslinjer og rutiner vedr. forebygging, avdekking og bekjemping av
mobbing,

-

Avviksregistrering og oppretting av avvik,

-

Skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i mobbesaker.

Revisjonen konkluderte med at de aktiviteter og tiltak skolene gjennomfører for å fremme et godt
psykososialt miljø, er forankret i lovkrav og faglige anbefalinger. Undersøkelser viser lave mobbetall for
skolene i 2015-2016. Det er imidlertid indikasjoner på at antallet som føler seg mobbet i kommunen er
høyere enn hva som avdekkes i skolen. Avdekking av saker bør prioriteres, men ikke begrenses til skolene.
Tilstandsrapporten som utarbeides til skoleeier (kommunestyret), kunne ha vært mer utdypende når det
gjelder mobbeutfordringene i kommunen.
Skolene i Enebakk har rutiner som tilrettelegger for rapportering og tilbakemelding. Ulike rapporteringsog dokumentasjonssystemer og ulike rutiner ved skolene etterlater samlet et inntrykk av at rapportering
og dokumentasjon i enkeltsaker, kan bli noe tilfeldig og upresis. Dette innebærer risiko for at avvik ikke
registreres og at feil ikke rettes opp.
Det kan se ut som at skolenes rutiner for håndtering av enkeltsaker ikke alltid fanger opp en sak tidlig
nok, men at begrepet mobbing blir et sentralt kriterium for handling. Det er også indikasjoner på at

80

Udir, Elevundersøkelsen, Enebakk kommune. Hentet fra:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/enebakk-kommune?sammenstilling=1
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skolenes praksis kan gi elev og pårørende inntrykk av å ikke bli trodd fordi skolens vurderinger ikke i
tilstrekkelig grad tar utgangspunkt i hva som er elevens subjektive opplevelse.
Revisjonen mener at kommunen vil være tjent med at skolene utvikler ett system som er dekkende for
melding og oppfølging av saker og som er tydelig på hva som skal dokumenteres, til hvem, når og hvordan,
og hvor ansvaret for oppfølging til enhver tid ligger. Dette arbeidet bør inngå i revideringen av
kommunens handlingsplan. Det bør settes en dato for sluttføring av dette arbeidet.
Bruken av mobbebegrepet kan i noen sammenhenger skape en terskel som hindrer at saker meldes.
Enkeltvedtakene er generelt sett ikke gode nok.
Revisjonen kom da med følgende anbefalinger til kommunen:
-

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 forbedre

Tilsyn fra Fylkesmannen Oslo og Akershus
Fylkesmannen gjennomførte stedlig tilsyn med Enebakk kommune 19.4.2017. Tema for tilsynet var
«elevenes rettigheter ved forsterket avdeling på Ytre Enebakk skole. Fylkesmannen fant brudd i knyttet til
elevenes skoletilhørighet, spesialundervisning, innholdet i opplæringen og politiattester. Kommunen ble
bedt om å sørge for at81:
-

Det blir utarbeidet retningslinjer som viser kriterier/vilkår for inntak til forsterket avdeling og
hvordan søkere skal prioriteres hvis det er flere søkere enn plasser

-

Individuelle opplæringsplaner er datert og viser hvordan pedagogtimene skal fordeles på ulike
fag/temaer

-

Gjennomføring av spesialundervisningen blir oppfylt for elevene når det gjelder antall
pedagogtimer

-

Ytre Enebakk innarbeider rutiner som sikrer at foresatte til elevene i forsterket avdeling får
informasjon om aktiviteter i sine respektive klasser

-

Sikre at innhenting og håndtering av politiattester er i samsvar med kravene i opplæringsloven og
forskriftene til denne.

Etter tilbakemelding fra kommunen fant Fylkesmannen at det er sannsynlig at lovbruddene i
tilsynsrapporten er rettet og tilsynet ble avsluttet.

81

Fylkesmannen, Tilsynsrapport – elevenes rettigheter ved forsterket avdeling.
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Tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Enebakk kommune og deres skoler Mjær ungdomsskole og Stranden skole var med i Fylkesmannens
nasjonale tilsyn 2014-2017. Områdene for tilsyn var skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen,
forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering. Tilsynet hadde følgende hovedinndeling:
-

skolens arbeid med opplæringen i fag

-

underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

-

underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

-

vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Fylkesmannen har utarbeidet én tilsynsrapport for hvert av disse tre tilsynsobjektene. Denne
tilsynsrapporten omhandler tilsynet med skoleeiers forsvarlige system.
Fylkesmannen vurderte totalt 7 rettslige krav knyttet til82:
-

bruke innhentet informasjon til å vurdere om skolenes arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen er i samsvar med regelverket.

-

bruke vurdert informasjon til å sørge for at skolene får en ny praksis i samsvar med regelverket.

-

følge opp at skolene har endret sin praksis slik at den er i samsvar med regelverket.

I sitt svarbrev til Fylkesmannen har kommunen sendt inn planer, rutiner og gjøremål knyttet til de
rettslige kravene ved skolene og til skoleeier83. Fylkesmannen vurderte kommunens tilbakemelding og
mente det var sannsynlig at lovbruddene i tilsynsrapportene var blitt rettet. Tilsynet ble dermed
avsluttet84.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at grunnskole er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer grunnskole som en viktig til veldig viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om grunnskole er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 27,8 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.

82
83
84

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tilsynsrapport – Enebakk kommune.
Enebakk kommune, Svarbrev – lukking av lovbrudd ved felles nasjonalt tilsyn ved Stranden skolen, Mjær ungdomsskole og skoleeier.
Fylkesmannen, avslutning av felles nasjonalt tilsyn 2017 med Enebakk kommune.
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Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Viktig til veldig viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
27,8 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er høy, mens konsekvensen er
moderat til alvorlig.

5.1.3. Skolefritidsordning (SFO)
Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

85

før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn

med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Flere kommuner har kalt sitt tilbud til skolefritidsordning for
Aktivitetsskole (AKS).
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesse hos barna. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår. Elever
har i utgangspunktet ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Kravet til politiattest gjelder også
for ansatte i skolefritidsordningen.
Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling

86

fra foreldrene.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har utarbeidet en Rammeplan for SFO i Enebakk 2020-2024, revidert mai 2020. Målet
med planen er primært å gi ledere og øvrige ansatte ved SFO en forpliktende ramme for arbeidet med
utvikling av kvaliteten i skolefritidsordningen87. Planen er revidert etter St.meld 6 (2019-2020) Tett påtidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.
Det fremgår av planen at SFO bør tilstrebe en balanse mellom organiserte, voksenstyrte aktiviteter og
frilek. Det bør tas hensyn til det enkelte barnets behov for forutsigbarhet og deltakelse. Barn med behov
for særskilt tilrettelegging skal oppleve inkludering og et godt tilpasset tilbud i SFO.
Påmelding til SFO gjøres av foresatte i skolens system, Visma Flyt Skole.

85
86
87

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-7.
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Enebakk kommune, Rammeplan for SFO i Enebakk 2020-2024, revidert mai 2020.
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Det er et mål for SFO i Enebakk at alle barn skal oppleve omsorg, trivsel og trygghet som støtter og
fremmer deres utvikling av sosial kompetanse88. Rammeplanen redegjør for at innholdet i en SFO-hverdag
skal være preget av:
-

Lek og sosial læring

-

Fysisk aktivitet og friluftsliv

-

Kulturelle aktiviteter

-

Lærende aktiviteter

-

Måltider

Det fremkommer av planen at samarbeid og samhandling mellom SFO, skole og hjem er en viktig faktor i
kvalitet i SFO som bidrar til et helhetlig perspektiv på barnas oppvekst og utvikling. Skolen er en
undervisningsarena, mens SFO er en fritidsarena for barna. Det er ønskelig at skoledagen og SFO-dagen ses
i sammenheng. Da i forhold til organisering og ledelse, mål og planer, normer og regler, aktiviteter og
informasjon, slik at barn og foresatte kan få en opplevelse av helhet og sammenheng. Samarbeid mellom
SFO, skole og hjem er viktig i arbeidet for å få et godt felles brukermiljø. Barn og foresatte som bruker
begge tilbud må oppleve at de voksne i skolesamfunnet trekker i samme retning, og ivaretar det behov for
samarbeid som skal til for å skape helhet i barnas oppvekst.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området skolefritidsordning de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at SFO er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer SFO som en moderat til viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om SFO er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 %
av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er liten
til moderat.

88

Enebakk kommune, Rammeplan for SFO i Enebakk 2020-2024, revidert mai 2020.
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5.1.4. Voksenopplæring
Den som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik opplæring,
så langt de ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-1 89. Retten til opplæring omfatter til vanlig
de fagene som enn trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringen skal
også tilpasses behovet til den enkelte. Opplæringen og undervisningsmaterialet skal være gratis.
Ett vilkår for å ha rett til grunnskoleopplæring er at søkeren har lovlig oppholdstillatelse i landet. Også
voksne som mottar grunnskoleopplæring har rett til spesialundervisning, dersom vilkårene er oppfylt.
Fylkeskommunene har også et ansvar for voksenopplæring. Personer som er over 25 år og som har fullført
grunnskoleopplæring, men ikke fullført videregående opplæring har etter søknad rett til videregående
opplæring for voksne. Den som har fullført videregående opplæring i et annet land, men ikke får godkjent
opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående
opplæring for voksne. Voksne som er tatt inn i videregående opplæring har rett til å fullføre
opplæringsløpet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av Enebakk kommunes nettside fremkommer det at «målet er et at alle skal ha mulighet til å ta utdanning
og oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet». I Enebakk kommune er administrering og organisering
av denne opplæringen lagt under avdeling for kultur, oppvekst og skole90. I samtale med administrasjonen
redegjør de for at kommunen gjør vedtakene om voksenopplæring selv, men at kommunen kjøper
voksenopplæring til sine innbyggere av Norasondegruppen AS. Norasondegruppen AS er eid av Viken
fylkeskommune, kommunene på Nedre Romerike, samt Norsk Folkehjelp. Norasondegruppen har i dag ca.
200 elever som kommer i fra Enebakk, Gjerdrum og Rælingen91.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området voksenopplæring de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at voksenopplæring er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer voksenopplæring som en lite viktig til
moderat del av kommunens oppgaver. På spørsmål om voksenopplæring er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.

89
90
91

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 3-1.
Enebakk kommune, Voksenopplæring. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/voksenopplaering.5877187-340078.html
Norasondegruppen AS, Voksenopplæringn. Hentet fra: https://www.norasondegruppen.no/voksenoppl%C3%A6ring
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Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Lav til moderat
Lite viktig til moderat

Konsekvens
Prioritert av

Liten til moderat
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er liten.
5.1.5. Barnevern
Barnevernloven

92

skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,

får nødvendig helsehjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn møtes med
trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.
Barnevernloven gjelder for alle barn som har bosted i landet og oppholder seg her og som er under 18 år.
Kommunen plikter å yte forsvarlige tjenester og tiltak. Barnet har rett på nødvendige tiltak når lovens
vilkår for tiltaket er oppfylt. Kommunen skal også ivareta at alle barn får medvirke i alle forhold som
omhandler barnet etter barnevernloven. De skal sikre at barnet får tilstrekkelig og tilpasset informasjon
og at de fritt får gi uttrykk for sine synspunkter. I tillegg plikter kommunen å samarbeide både med barn
og foreldre.
Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som følger av barnevernloven, som ikke er tillagt et
statlig organ og de skal ha et internkontrollsystem som sikrer dette. Kommunen har også ansvaret for
nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Barneverntjenesten skal blant annet arbeide
forebyggende, samarbeide med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, samt utarbeide
individuell plan for å ivareta barns interesser. Det er barneverntjenesten i oppholdskommunen til barnet
som er ansvarlig for å yte tjenester og tiltak etter barnevernloven.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har egen barnevernstjeneste med 13 ansatte, hvorav det er en barnevernleder, en
barnevernkonsulent med stedfortrederansvar, en kontorfaglig ansatt, en familieterapeut og ni
barnevernkonsulenter. Barnevernstjenesten er en del av Familiens Hus Enebakk.
Det fremkommer av barnevernets virksomhetsplan at hovedmålet for tjenesten er at alle barn i Enebakk
skal ha en god barndom. For å nå dette målet har barnevernstjenesten utarbeidet to delmål;


92

Vi har gode relasjoner til barn, foreldre, samarbeidspartnere og hverandre.

LOV 1992-07-17 nr 100; Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
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Vi finner ut av hva som er primærvansken.

Barnevernstjenesten oppgir at de kjøper advokattjenester, saksbehandlertjenester, tjenester knyttet til
hjemmebaserte familie- og miljøterapeutiske tiltak og veiledning i fosterhjem ved behov93.
Det er utarbeidet egen prosedyre for barnevernstjenesten i kommunen som er forankret i
barnevernsloven. Prosedyrene tar for seg formål, anvendelsesområde, ansvar, beskrivelse av
gjennomføring, registreringer, distribusjon og arkivering, samt referanser, retningslinjer og skjemaer94. Av
årskalenderen til barnevernstjenesten fremkommer det at de skal gjennomføre internkontroll av
saksbehandlingen en gang i halvåret95.
Enebakk kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med andre Follokommuner i en felles
barnevernsvakt. Follo Barnevernsvakt er akutt beredskap på kveld og helg for kommunene i
Folloregionen96.
Enebakk kommune har utarbeidet Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2017-2022,
vedtatt av formannskapet 12.6.201797. Handlingsplanen er utarbeidet av flere kompetanseområder i
kommunen hvor også barneverntjenesten i kommunen har deltatt. Barnevernstjenesten skal sammen med
helse barn og unge ha ansvaret for å koordinere oppgavene knyttet til handlingsplanen. Gruppen har fast
møtetid en mandag i måneden. Barnevernstjenesten har også utarbeidet egne rutiner og prosedyre i
forbindelse med voldssaker98.
Det fremgår av Handlingsplan mot vold og overgrep at om lag 25% av de bekymringsmeldingene
barnevernet mottar omhandler vold, konflikter og seksuelle overgrep knyttet til hjemmet.
Barnevernstjenesten i Enebakk har opplevd en økning i antallet bekymringsmeldinger99.
Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner i alle barnehagene i kommunen100. De har også inngått en
samarbeidsavtale med skolene i kommunen for å sikre at barn og familier får nødvendig hjelp til rett tid.
Det avholdes faste samarbeidsmøter hvor både samarbeidsrutinene og mer generelle problemstillinger tas
opp til drøftelse101. Barnevernstjenesten har også inngått en samarbeidsavtale med Helse barn og unge.
Barneverntjenesten og Helse barn og unge har særlig behov for gode samarbeidsrutiner i de tilfeller hvor
helsepersonellet er bekymret for barns omsorgssituasjon og/eller der barn har tiltak i Barneverntjenesten
hvor Helse barn og unge er en naturlig samarbeidspart102.

93

E-mail korrespondanse mellom barnevernsleder og revisjonen.
Enebakk kommune, Rutine for barnevernstjenestens arbeid.
95 Enebakk kommune, Årskalender barnevernstjenesten.
96 Enebakk kommune. Barnevernvakten. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/barnevernvakten.350711.no.html
97 Enebakk kommune, Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2017-2020.
98 Enebakk kommune, Rutine/prosedyre for barnevernstjenestens arbeid i voldssaker.
99 Enebakk kommune, Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2017-2020.
100 Enebakk kommune, Barnevernstjenestens kontaktpersoner i barnehager i Enebakk kommune.
101 Enebakk kommune, Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og skolene i Enebakk kommune, utarbeidet våren 2009, revidert våren
2015.
102 Enebakk kommune, Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og helse barn og unge.
94
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen redegjør for at barnevernet i kommunen ikke har hatt optimale arbeidslokaler etter brannen i
Familiens Hus påsken 2019. Kommuneledelsen mener barnevernet har håndtert dette bra. Kommunen
opplever at barnevernet har høy tillit i lokalsamfunnet.
Barnevernets mandat gjør at kommunen har liten innflytelse på styringen av kommunalområdet.
Kommunen forteller at den økonomiske styringen er krevende, og at Fylkesnemda kan overprøve
kommunens avgjørelser.
Det er høy turnover i barnevernstjenesten og kommunen tror det kan knyttes til lønnsnivået. Kommunen
kjøper ekstern bistand ved behov, men de kjøper noe mindre etter det ble tillagt en ny stilling i
tjenesten. Kommunen kjøper hovedsakelig utredninger og sakkyndigrapporter.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnevern»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbygger 0-22 år

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

6360

6192

7521

7353

7042

7368

8367

Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år

4,7

5,4

6,2

3,6

4,4

4,3

4,6

Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggere 0-17 år

5,3

6

7,1

4,9

4,7

4,8

4,8

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 022 år

4,5

4,8

4,9

4,3

3,7

3,3

3,8

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn
med undersøking eller tiltak

40502

38514

44083

58275

48625

50995

55987

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er
plassert av barnevernet (funksjon 251)

13504

12400

16458

17400

31659

39986

42162

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert
av barnevernet (funksjon 252)

427250

355030

315357

297000

419619

483740

439020

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk
(funksjon 244) (antall)

22

22,9

28,2

19,5

20,3

19,8

18,8

Undersøkelser med behandlingstid innen
3 måneder

81

89

89

81

90

92

89

Funksjon 244 = Barneverntjeneste | Funksjon 251 = Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | Funksjon 252 =
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år har vært økende
i perioden, men for 2019 ligger utgiftene fremdeles lavere tilsvarende gjennomsnittet i samme KOSTRAgruppe, Akershus og resten av landet. Det har vært en reduksjon i brutto driftsutgifter per barn som er
plassert av barnevernet. Utgiftene for 2019 er lavere enn for sammenlignbare kommuner, i Akershus og i
landet.
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Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert som
den 233. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Barnevern.

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor
området BARNEVERN

Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en
forvaltningsrevisjon av Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i

2018

2019

2020

31

141

233

hjemmet. Formålet med prosjektet var å undersøke hvordan
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten blir fulgt opp, og om de hjelpetiltakene som
barneverntjenesten iverksetter i hjemmet fungerer etter intensjonene sett ut fra et resultat- og
brukerperspektiv. Rapporten fant at barnevernstjenesten i Enebakk:


Har tilgang til nødvendige tiltak for å kunne gi et godt faglig tilbud til barn og familier som trenger
det.



Revisjonen registrerer at barneverntjenesten har avtale med enkelte enheter i og utenfor
kommunen, samt jevnlige møter med andre, uten at dette er regulert gjennom avtale.
Samarbeidet generelt mellom barneverntjenesten og andre enheter, virker på generell basis å
fungere godt.



Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for behandling av meldinger og gjennomføring
av undersøkelse. Dette er en positiv framgang som det er viktig å videreføre.



Revisjonen er tilfreds med den tilbakemelding som er gitt på om tiltak bidrar til en positiv
utvikling og om de tiltak som benyttes er hensiktsmessige.

Undersøkelsen fant også at:


Kommunen ønsker å redusere utgiftene til hjelpetiltak. Samtidig ligger det an til totalt
overforbruk på 800’ kr i 2013. Revisjonen viser til at det er hensynet til barnets beste som skal
avgjøre valg av tiltak. Kommunen må etter revisjonens mening derfor være varsom med å
vektlegge økonomi i vurderingen av valg av tiltak i enkeltsaker. Dertil kommer at bruken av
hjelpetiltak ser ut til å øke, både totalt og i antall alvorlige tilfeller. Revisjonen er derfor tvilende
til at Enebakk kommune bør legge til grunn at kostnadene til hjelpetiltak skal reduseres.



Etablering av flere samarbeidsavtaler, bl.a. med skolene, vil kunne bidra positivt til å avklare
hvordan samarbeidet skal foregå slik at forventningene til dette blir avstemt.



Det er indikasjoner på at tilbakemelding til offentlig melder kan ivaretas mer konsekvent, spesielt
etter undersøkelsessaker. Undersøkelsen viser at offentlig melder selv mener at de bør være
informert om dette i en større grad enn hva barnevernet har som praksis.



Enebakk kommune har et for høyt antall barn som ikke har gyldige tiltaksplaner. Revisjonen
minner om at gyldig tiltaksplan er et lovkrav. Tjenesten bør derfor arbeide for å redusere dette
tallet.



Revisjonen mener at tiltaksplanene kan bli bedre. Dette gjelder i utvikling av bedre mål for de
tiltak som iverksettes, samt å gjennomføre evaluering av tiltakene der vurdering av måloppnåelse
fremkommer.



Kommunen gjennomfører ikke et tilstrekkelig antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk.

Revisjonen gav følgende anbefalinger:

10.09.2020
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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.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at barnevern er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer barnevern som en moderat til viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om barnevern er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen,
svarer 33,3 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Alvorlig til veldig alvorlig
33,3 %

På en rangering fra 1 til 3 har kommuneledelsen selv gjort en vurdering av risikoen på området, og har
vurdert sannsynligheten til høy og konsekvens til alvorlig.

5.1.6. Kultur og idrett
Kommunene skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og
tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet
Kommunene har ansvar for folkebibliotekene

104

og kulturskolene

103

regionalt og lokalt.

105

. Mange kommuner har organisatorisk

tilknytning til ett eller flere lokale museer. Kommunene har ansvar for å forvalte kunst kommunen selv
eier.

103
104
105

LOV 2007-06-29 nr 89; Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
LOV 1985-12-20 nr 108; Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-6.
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Som andre frivillige organisasjoner106 er også idrettslag viktige for demokratiet, og bidrar med store
verdier til samfunnet og er samfunnsbyggende. Gjennom frivillig arbeid ytes det en betydelig innsats som
supplerer og forsterker kommunale tjenester. I «Den norske idrettsmodellen»

107

fremgår det blant annet

at kommunene er den viktigste offentlige bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser
for lokal idrettsaktivitet. Det fremgår videre at tilrettelegging for idrett ikke er en lovpålagt oppgave for
kommunene, og at tilskuddsnivået i stor grad kan være påvirket av kommuneøkonomien. Kommunen
samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd

108

, og formålet er at det skal være en arena for

samarbeid mellom idrettslag, idrettskrets og kommunen.
I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som vilkår
for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet er
benyttet i tråd med formålet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk bibliotek ligger i Kirkebygda, i tilknytning til Enebakk rådhus. I tillegg til utlån av medier,
arrangerer biblioteket ulike typer litterære arrangementer og opplegg for skoler og barnehager109.
Enebakk kommunes kulturskole ble opprettet i 1998. Kulturskolen har lokaler i kultursalen i Kirkebygda og
på skolene i Flateby og i Ytre Enebakk.
Enebakk kommune benytter seg av Rammeplan for kulturskolen – mangfold og fordyping utarbeidet av
Norsk kulturskoleråd.
Kommunen har utarbeidet Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Enebakk kommune
2018-2030. Planen skal rulleres hvert 4. år. Planen er ment som et styringsredskap for å nå kommunens
mål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og skal være et verktøy for prioritering av anlegg. Formålet
med planen er å:
-

Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og sikre arealer for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv i planperioden.

-

Gi grunnlag og bakgrunnsdokumentasjon for prioritering av søknader om spillemidler til anlegg for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og sikre at disse er innarbeidet i en kommunal plan

-

Avklare kommunens og organisasjonens oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved
utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet

-

Utarbeid tiltak for å tilrettelegge for møteplasser i nærmiljøet, hvor det kan utøves fysisk
aktivitet, slik at flere skal ha muligheten til å være aktive

-

Utarbeide tiltak som letter den daglige driften i idrettslagene og foreningene

-

Legge til rette for et bedre samarbeid med frivilligheten, uorganisert som organisert

106

Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
107 Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen
108 LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020.
109 Enebakk kommune, Om bibliotektet. Hentet fra. https://www.enebakkbibliotek.no/om-oss/
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-

Gi en oversikt over de ulike aktivitetstilbudene i kommunen, samt fremtidige aktivitetsmuligheter
i planperioden.

Av planen fremkommer det kommunen har som hovedmålsetning å legge til rette for variert fysisk
aktivitet gjennom å ha en helhetlig og planmessig anleggsutvikling og et inkluderende og mangfoldig
organisasjonsliv. Kommunen vil opprette en idrettskonsulentstilling tilknyttet anleggsutvikling og for
synliggjøring av stimulering til tilbud/aktiviteter i kommunen. Kommunen ønsker å legge til rette og støtte
opp under frivilligheten i idrettslag og foreninger.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kultur / Barne- og ungdomstiltak»
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2018

2019

EKG 7

3

2,9

2,7

1

0,9

0,9

Netto driftsutgifter til kultursektoren i
prosent av kom. totale netto driftsutgifter

2,8

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i
prosent av kom. totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til barn og unge
(f231+f383) i prosent av kommunens totale
netto driftsutgifter (prosent)

2017

Gjennomsnitt (2019)
Akershus

Alle

3,4

4,2

4,2

0,8

1,1

1,7

1,4

1

1

1

0,9

0,9

0,9

0,8

Netto driftsutgifter til allmenn kultur
(f370+f373+f375+f377+f385+f386)

4434

5932

5905

5590

313752

570991

6466130

Netto driftsutgifter til kultursektoren per
innbygger

1334

1501

1518

1410

1921

2417

2620

39

276

139

139

1645

1686

1573

1

0,4

0,7

1,3

3,2

4

4

43,9

31,7

28,7

19

23,8

22,8

27,2

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole

9,7

10,6

14

17,8

18,9

16,4

18,9

Omløpshastighet for bøker

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1,5

0,8

2929

3638

2942

3319

114556

199439

1809288

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren
per innbygger
Besøk i folkebibliotek per innbygger
Besøk per kinoforestilling

Brutto driftsutgifter til folkebibliotek

Funksjon 231 = Aktivitetstilbud til barn og unge | Funksjon 370 = Bibliotek | Funksjon 373 = Kino | Funksjon 375 = Muséer |
Funksjon 377 = Kunstformidling | Funksjon 380 = Idrett og tilskudd til andre idrettslag | Funksjon 381 = Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg | Funksjon 383 = Kulturskole | Funksjon 385 = Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | Funksjon
386 = Kommunale kulturbygg

KOSTRA-tallene viser at kommunens netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger ligger
under sammenlignbare tall for kommuner og landet for øvrig. Det fremkommer at bruk av kulturtilbud som
folkebibliotek og kino ligger under gjennomsnittet i forhold til sammenlignbare kommuner. Det har vært
en økning i antall deltakere på kulturskolen de siste fire årene.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor

som den 354. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Kultur.

området KULTUR

2018

2019

2020

347

346

354
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Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området kultur og idrett de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at kultur og idrett er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer kultur og idrett som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om barnevern er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 16,7 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
16,7 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er liten.

5.1.7. Tros- og livssynssamfunn
Den norske kirke ble selvstendig fra staten fra 2017. Kommunene har hatt det økonomiske ansvaret for
kirken siden kommunene ble opprettet i 1837

110

. Dette ansvaret omfatter at kommunen utreder en del

utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Staten gir tilskudd

111

etter budsjettsøknad fra

Kirkemøtet.
Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk
likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge

112

. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og

kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.
Det er fremmet et forslag til lovvedtak til stortinget med forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

113

.

Loven tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for tilskudd til tros- og
livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- og livssynssamfunn m.m.
Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i loven. Forslaget foreslår enkelte endringer i
ekteskapsloven

114

og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

115

, og den nye loven er tenkt å erstatte

110

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og utfordringer i lokalsamfunnet,
desember 2016
111 LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven), § 2 a.
112 https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/,
113 Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
114 LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven]
115 LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
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lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og ymist anna

116

og lov om tilskott til livssynssamfunn

117

.

I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som vilkår
for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet er
benyttet i tråd med formålet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I Enebakk kommune er det to kirker - Enebakk kirke og Mari kirke. I Flateby har de et menighetssenter.
Kommunen tilbyr også to livssynsnøytrale seremonirom – Herredsstyresalen og Enebakk kapell118. Det er
også andre tro- og livssyn som er virksomme i kommunen.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kirke»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale
netto driftsutgifter.

1,2

1,2

1,2

1,2

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i
prosent av samlede netto driftsutgifter

EKG 7

Akershus

Alle

1

0,9

1,1

1,1

1

1

1,1

1

0,8

1

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall
innbyggere

72,5

71,5

69,9

68,7

72,1

63,6

68,6

Døpte i prosent av antall fødte

61,3

50,5

55,6

39,4

59,4

43,3

50,6

Konfirmerte i prosent av 15-åringer

52,7

65,2

55,9

48,4

55

45,7

54,3

85

87

91,2

91,1

88,2

82,8

85,3

11,4

11,4

12,6

13,2

11,3

14,5

12,6

528

530

541

558

547

497

630

0

0

0

0

13

36

37

Kirkelige gravferder i prosent av antall døde
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor
Dnk i prosent av antall innbyggere
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393
per. innbygger i kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innb.

Funksjon 390 = Den norske kirke | Funksjon 393 = Gravplasser og krematorier

KOSTRA-tallene viser at kommunen har netto driftsutgifter for kirken har vært stabilt de siste årene
og ligger noe over sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Prosentandelen som lar seg døpe og
konfirmere har gått ned de siste årene og ligger noe under sammenlignbare kommuner og landet for
øvrig.

116

LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn
118 Enebakk kommune, Livssynsnøytrale seremonirom. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/livssynsnoeytraleseremonirom.5711332-344920.html
117
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Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området tro- og livssyn de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at tro- og livssyn er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer tro- og livssyn som en lite viktig til moderat del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om tro- og livssyn er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Lav til moderat
Lite viktig til moderat

Konsekvens
Prioritert av

Liten til moderat
0%

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er liten.

10.09.2020
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5.2. Helse, omsorg og sosial
Pasient- og brukerombudet skal hjelpe innbyggerne med spørsmål om helsetjenester og gi råd og
veiledning om rettigheter man har som pasient. Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin
årsmelding for 2018119 pekt på en rekke områder de mener de kommunale helse- og omsorgstjenestene i
Oslo og kommuner Akershus har ut utfordringer knyttet til. Dette er:


Gruppen som innvilges langtidsplass på sykehjem blitt gradvis dårligere. Dette stiller stadig større
krav til kompetanse hos dem som jobber i sykehjemmene, i tillegg til at det også vil kunne
medføre krav til en økt bemanning.



Samhandlingen internt i kommunene og mellom kommunene og sykehusene kan bli bedre. Det
samme gjelder informasjonen og samarbeidet mellom helsepersonell og de pårørende, der det er
naturlig.



Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018120 har sett at det er
store ulikheter mellom kommuner og bydeler både når det gjelder antall timer som tildeles til
brukerstyrt personlig assistent (BPA).



Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018121 funnet at det er
uønsket variasjon i både tilgang og bruk av helsetjenester for mennesker med psykiske
helseproblemer. Variasjon ses gjennom hele behandlingsforløpet, fra henvisning, ventetid,
utredning, behandling og oppfølging.



Rusavhengige kan ha behov for ulike hjelpetiltak over tid. De ser at det er avgjørende at tiltakene
er koordinert. Opphold i behandlingsforløpet fører til sårbare overganger. En mer aktiv bruk av
individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp.

5.2.1. Helsetjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helsetjenester122.
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk
sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
Kommunen har plikt til å tilby blant annet helsetjeneste i skolene, helsestasjonstjeneste og svangerskapsog barselomsorgtjenester og hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Videre skal kommunen tilby
utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, samt sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering. Kommunen har også plikt til å samarbeide med spesialisthelsetjenesten.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon

119

Årsmelding 2018, Pasient- og brukerombudet – Oslo og Akershus
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
121 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
120

122

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
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Gjennom vedtatt økonomiplan 2018-2121, fremkommer følgende overordnede mål for det strategiske
arbeidet i avdelingen: «Helse- og omsorgsavdelingen skal yte tilrettelagte og faglig forsvarlige helse- og
omsorgstjenester tilpasset de tildelte økonomiske rammer for sektoren. Avdelingen skal i planperioden,
gjennom et målrettet utviklingsarbeid planlegge, forberede og tilrettelegge for et vesentlig økende behov
for helse- og omsorgstjenester i befolkningen».
Det fremgår av Helse- og omsorgsplan 2018-2028 at den demografiske endringen i
befolkningssammensetning i kombinasjon med en pågående oppgaveoverføring fra spesialist til
kommunehelsetjeneste, er den fremste utfordringen for kommunenes helse- og sosialtjeneste. Å
tilrettelegge og planlegge for en svært stor økning i pasienter og tjenester de kommende årene redegjør
kommunen som det klart viktigste målet for avdelingen123.
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er lavterskeltilbud til barn, unge og gravide i kommunen. Tjenesten
omfatter svangerskapsoppfølging, helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for
ungdom, psykologtjeneste, foreldreveiledning/familieterapi og flyktninghelsetjeneste. Ettersom tjenesten
er i kontakt med kommunens barn- og ungdomsbefolkning uavhengig av sosial status og geografisk
tilhørighet, gir dette tjenesten unike muligheter til å forebygge psykiske vansker og atferdsvansker,
omsorgssvikt og bidra til å sette i verk tiltak tidlig124.
Enebakk kommune deltar i to legevaktsordninger. For innbyggere på Flateby blir tjenesten ivaretatt av
Nedre Romerike Legevakt i Lillestrøm, og for innbyggere i Kirkebygda og i Ytre Enebakk blir tjenesten
ivaretatt av Follo Lokalmedisinske senter i Ski. Daglegevakten ivaretas gjennom interkommunale
daglegevaktordninger i Ski og Lillestrøm125.
Follo lokalmedisinske senter eies Nordre Follo, Enebakk, Frogn og Ås. Sammen har de en felles legevakt,
legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser gjennom et vertskommunesamarbeid hvor Nordre Follo
er vertskommune. Samarbeidets hovedformål er å sikre at de som oppholder seg i deltakerkommunene
ytes god og forsvarlig øyeblikkelig hjelp ved akutte situasjoner og ulykker gjennom Follo lokalmedisinske
senter. Her utføres:


Heldøgns medisinske akuttberedskap/legevakttjenester



Medisinsk nødmeldetjeneste (legevaktsentral)



Kommunale akutte døgnplasser126.

Enebakk kommune samarbeider med Ahus og andre Follokommuner innenfor helseområdet for å sikre
systematisk samarbeid mellom helhetlige, koordinerte og kvalitative gode helsetjenester. Overordnet
samarbeidsavtale mellom Ahus og kommunene skal sikre en tydelig oppgave-, ansvars- og
funksjonsfordeling mellom partene. Avtalen angir overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og
beskriver formelle møteplasser mellom partene127.

123
124
125
126
127

Enebakk kommunen, Helse- og omsorgsplan 2018-2028.
Enebakk kommune, Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner.
Enebakk kommune, Legevakt for Enebakk kommune. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/legevakt.449621.no.html
Ås kommune, Samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske senter.
Ås kommune, Overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og kommuner.
10.09.2020
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I Overordnet samhandlingsplan for Ahus og tilhørende kommuner fremkommer det at kommunen har en
avgjørende rolle for gjennomføringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Denne reformen skal ses i
sammenheng med regjeringens plan for omsorgsfeltet, herunder Demensplan 2020128. Målet for
samhandlingen er bedre helse i befolkningen og gode behandlingsforløp. Det skal være fokus og samarbeid
for å legge til rette for økt mestringsevne hos de som lever med kronisk sykdom og/eller nedsatt funksjon
som følge av sykdom. Ekstra fokus skal rettes mot barn og unge.
For planperioden 2020-2022 er det satt følgende satsningsområder for Ahus og kommunene for bedre helse
i befolkningen og sikre gode behandlingsforløp129:


Samarbeid om de mest sårbare pasientgruppene



Psykisk helse og avhengighet



Digital samhandling- teknologi



Kompetanse

Follokommunene Nordre Follo, Ås, Nesodden, Enebakk og Frogn har gått sammen om en felles satsning på
velferdsteknologi i Follo i årene 2017-2020. Prosjektets hovedmål har vært å sikre brukervennlige og
effektive helsetjenester som best imøtekommer brukerens behov. Folloprosjektet skal bidra til at
velferdsteknologi er en integrert del av kommunenes tjenestetilbud innen 2020. Folloprosjektet skal
videre bidra til at kommunene lykkes med å sikre overgangen fra implementering til drift, og fra
innovative løsninger til etablerte løsninger130.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Covid-19 har vært krevende for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Kommunen har måttet
omdisponere folk da de ikke har fått tak i nok kompetanse i de ulike tjenestene.
Kommunen mener de tilbyr gode helsetjenester, og at innbyggerne får et godt legevakttilbud ved
legevaktene i Nordre Follo og i Lillestrøm. Helsestasjonen beskrives som god, men kommunen oppgir at
det er utfordrende å rekruttere helsesykepleiere.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

16676

18090

19446

19628

23537

23731

27998

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb.

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

0,8

0,7

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud

1,7

1,1

1,0

1,3

0,7

0,8

0,7

Netto driftsutgifter til
kommunehelsetjenesten i prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter

5,7

5,3

5,6

5,8

4,8

4,7

4,8

Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger

128
129
130

EKG 7

Akershus

Alle

Ås kommune, Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og kommuner.
Ås kommune, Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og kommuner.
Ås kommune, Prosjektmandat Felles satsing om velferdsteknologi i Follo.
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Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

7

7

6,9

8,6

10,2

10

11,2

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere

8,3

9

8,9

9

8,5

9,4

9,6

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innb. 0-20 år

43,1

50,4

51,2

53

46

41,7

44,5

102,2

98

96,3

98,1

68,4

88,7

90,2

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter per innbygger for kommunehelsetjenesten er lavere enn i
tilsvarende kommuner og landet for øvrig. Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere har gått opp i 2019,
men er lavere i Enebakk enn i sammenlignbare kommuner og landet ellers. Avtalte årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjeneste ligger høyere enn i tilsvarende kommuner og landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert
som den 278. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Helse.

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor
området HELSE

Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2018 en
forvaltningsrevisjon med temaet Samhandlingsreformen.

2018

2019

2020

265

186

278

Formålet med revisjonen var å undersøke om Enebakk
kommune har styring og kontroll med samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten.
Revisjonen fant at Ahus og kommunen anser at samarbeidet fungerer godt. Enebakk kommune har
organisert sine tjenester i tråd med samhandlingsreformens forventninger og krav. Ahus gir uttrykk for at
Enebakk kommune håndterer utskrivningsklare pasienter på en god måte. Fra Enebakk kommunes side
uttrykkes det imidlertid bekymring for at pasienter utskrives tidligere enn før og at igangsatt behandling
må sluttføres i kommunen. Samhandlingsreformen har lagt et betydelig press på kommunehelsetjeneste,
personellressurser og økonomi.
Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo Lokalmedisinske Senter
IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD).
Når kommunen mangler kapasitet, kjøpes korttidsplasser i private sykehjem. Kommunen har
rammeavtaler med flere private sykehjem i regionen. Det er lagt til rette for kompetanseoverføring fra
Ahus til kommunene, noe Enebakk kommune benytter seg av. Ledere uttrykker bekymring for rekruttering
av sykepleiere i årene som kommer.
Ansvar og roller ved utskriving av pasienter fra Ahus er beskrevet tydelig i inngåtte avtaler. Enebakk
kommune har systemer og rutiner for å ta imot utskrivningsklare pasienter på en tilfredsstillende måte. I
forkant av utskrivning er det kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. En
kartlegging av kommunikasjonen i 2017–2018 viser at begge parter fortsatt har forbedringspotensial.
Kommunen kan sørge for at innleggelsesrapporter har oppdaterte pasientopplysninger og blir sendt i alle
tilfeller. Også informasjonen fra Ahus har enkelte mangler. Enebakk kommune har hatt rundt 20
overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012. Dette er et relativt lavt antall og viser at Enebakk kommune i
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stor grad er i stand til å ta imot de utskrivningsklare pasientene. I henhold til avtalen har Ahus ansvar for
hjemsending av pasienter til hjemkommunen.
Følgende anbefalinger ble gitt:
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.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at helsetjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer helsetjenester som en viktig til veldig viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om helsetjenester er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 22,2 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig til veldig viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
22,2 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er alvorlig.

10.09.2020
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

59

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

5.2.2. Omsorgstjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
omsorgstjenester131. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt
funksjonsevne.
Kommunen skal tilby helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplass og
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. I tillegg har kommunene har ansvar for
krisesentrene132.
Det er ikke skarpe skiller mellom helsetjenester og omsorgstjenester, og inndelingen mellom dem i denne
rapporten bygger på en skjønnsmessig vurdering, og behovet for å skape en oversiktlig og leservennlig
struktur.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018133 sett at den gruppen som
innvilges langtidsplass på sykehjem blitt gradvis dårligere. Dette stiller stadig større krav til kompetanse
hos dem som jobber i sykehjemmene, i tillegg til at det også vil kunne medføre krav til en økt bemanning.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus ser at overganger mellom de ulike tilbudene er sårbare.
Enkelte pasienter, og særlig eldre pasienter, opplever en runddans mellom sykehus, KAD (Kommunal Akutt
Døgnavdeling), helsehus, trygghetsavdeling og hjem. Noen i livets siste fase. Samhandlingen internt i
kommunene og mellom kommunene og sykehusene kan bli bedre. Det samme gjelder informasjonen og
samarbeidet mellom helsepersonell og de pårørende, der det er naturlig.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Det fremgår av Helse- og omsorgsplan 2018-2028 at helse- og omsorgsavdelingen i planperioden skal jobbe
aktivt for å styrke den hjemmebaserte profilen i tjenestene. Alle tiltak, aktiviteter og prioriteringene skal
på ulike måter og nivåer bygge opp under den enkelte tjenestemottakers mulighet til å bo og leve lengst
mulig å eget hjem. Avdelingen vil i planperioden ha fokus på134:
-

Nødvendig utbygging av Hjemmetjenesten i takt med de faktiske behov og prioriteringer som er
formålstjenlig for god tjenesteutøvelse.

-

Digitalisere tjenestene og aktivt jobbe for innfasing av trygghets- og mestringsskapende teknologi
overfor brukere

-

Bygging av nye omsorgsboliger, sykehjemsplasser og tilrettelagte boliger

131

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
133 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
134 Enebakk kommune, Helse- og omsorgsplan 2018-2028.
132
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-

Iverksette botilbud for innbyggere med rus/psykiatri utfordringer

-

Utvide og utvikle dagaktivitetstilbudet til demente.

-

Utvikle helhetlige og gode tjenester til barn, unge og deres familier med særlig fokus på
forebygging, tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid

-

Styrke og utvikle kompetansen hos ansatte, herunder rekruttering av ønsket personell.

Enebakk sykehjem har utarbeidet en virksomhetsplan for sykehjem og dagsenter. Her fremkommer det at
Enhet for sykehjem og dagsenter vil spesielt sette fokus på ernæring og legemiddelgjennomgang for
langtidsbeboere. De ønsker å øke mulighet for brukermedvirkning. Sykehjemmet skal benyttes effektivt
slik at flest mulig med behov for heldøgnsomsorg får plass i sykehjemmet.
Det fremkommer i virksomhetsplanen at sykehjemmet har hatt et høyt sykefravær gjennom flere år.
Ledelsen ønsker å fokusere på oppfølging av den enkelte medarbeider og om mulig redusere sykefraværet.
Enebakk sykehjem har selv gjort en risikovurdering av mulige forhold som kan påvirke driften.
Virksomheten har gjort en vurdering av sannsynlighet for feilmedisinering, tvang mot beboere,
underernæring, brann, kompetanse slutter, opplæring av personell, ikke tilstrekkelig oppfølging av
beboere, vold og trusler fra beboere. Virksomheten har deretter gitt en beskrivelse av mulige tiltak135.
Enebakk kommune har utarbeidet Strategiplan Hjemmetjenesten 2017-2020. Det fremkommer at det er
høy bruk av innleide vikarer og kostnader for overtid i helgene, grunnet lav stillingsprosent i tjenesten.
Sykehjemmet har en bemanningsutfordring i møte med en økning av pasientbelegg og behov for avansert
hjelp i hjemmet. Virksomheten redegjør i samme strategiplan at virksomhetens styrke er også at de har
stabil arbeidskraft og et godt arbeidsmiljø. Samtidig er de sårbare for sykefravær blant ansatte.
Virksomheten ser også at de har få spesialutdannede helsepersonell136.
Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap, og eies og drives av Ås, Nordre Follo,
Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk. Senteret ligger i Ås. Krise- og incestsenteret driftes med offentlige
midler. Krisesenterets budsjett bevilges i sin helhet fra kommunene ut ifra innbyggertall. Incestsenterets
budsjett bevilges med 80% driftsmidler fra staten og 20% fra kommunene ut ifra innbyggertall.
Krise- og incestsenterets hovedmål er å:


Yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap kjønnslemlestelse,
voldtekt og menneskehandel



Synliggjøre og bekjempe privat vold



Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep, og deres pårørende



Gi rask og kortvarig bistand

Enebakk kommune er også deleier i Romerike krisesenter IKS.

135
136

Enebakk kommune, Virksomhetsplan for Enebakk sykehjem og dagsenter.
Enebakk kommune, Strategiplan for hjemmetjenesten 2017-2020.
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Innenfor omsorgstjenesten redegjør kommunen for det er utfordrende å rekruttere riktig kompetanse. Alle
stillinger er besatt, men det er likevel ulike tider av året hvor kommunen kan oppleve å mangle
sykepleiere. Kommunen benytter seg av faste vikarer i omsorgstjenestene.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger

16676

18090

19446

19628

23537

23731

27998

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb.

190,3

216,9

214,9

220,4

257,5

248,9

300,1

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter

22,6

23,7

24,5

24,8

30

30

31,3

Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/helseutdanning

68,3

67,1

67,7

71,5

77

74,1

77,5

Årsverk per bruker av omsorgstjenester

EKG 7

Akershus

Alle

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester

13,3

15,6

12,3

13,7

10,5

10,6

11,3

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

56,6

54

51,1

50,3

51,9

48,7

47,2

Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem

13,3

15,6

12,3

13,7

10,5

10,6

11,3

Andel brukertilpassede enerom m/ eget
bad/wc

86,3

60,7

60,7

60,7

88,3

91,3

89,2

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon

3018

3227

3649

3828

3987

3779

3802

0

4,3

1,5

0

1,6

5,2

9,4

Andel private institusjonsplasser

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent er lavere enn sammenlignbare
kommuner og landet for øvrig. Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester er noe høyere
enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Enebakk kommune har også en lavere andel
brukertilpassede enerom m/eget bad/wc enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert
som den 278. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Pleie

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor

og omsorg.

området PLEIE OG OMSORG

Forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjon av

363

280

278

demensomsorgen i Enebakk kommune 2015-2016. Formålet med
revisjonen var å vurdere kvaliteten av kommunens helse- og omsorgstjenester til demente.
Revisjonen undersøkte kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene for demente i Enebakk kommune. Å
identifisere nye innbyggere med demensdiagnose er en utfordring for mange kommuner, også Enebakk
kommune. Rutinene for utredning og oppfølging av demente fremstår som gode. Botilbudet for demente
innbyggere er på nivå med sammenliknbare kommuner, mens kommunens driftsutgifter til aktivisering av
eldre og funksjonshemmede er lave.
Enebakk kommune benytter en del tilskuddsordninger og samarbeider med foreninger i demensomsorgen.
For å håndtere flere demente innbyggere fremover, åpnet dagsenteret 1.10.2015 et eget dagtilbud for
10.09.2020
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demente. Rådmannen går i budsjett 2016 inn for å bevilge midler til et forprosjekt som skal utrede
hvordan Enebakk kommune skal innrette sine tjenester til en økende gruppe eldre mennesker.
Follo distriktsrevisjon IKS anbefalte da Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak:
-

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.

-

Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid før Enebakks eldre-/
demensbølge kommer for fullt fra 2020.

Kommunen har senere redegjort kommunestyret for de tiltak som er satt inn etter forvaltningsrevisjonen.
Kommunen har utarbeidet rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har
helse- eller omsorgstilbud i kommunen. Det er samarbeid mellom fastlegene og demenskoordinatoren i
kommunen. Demenskoordinatoren i kommunen er et lavterskeltilbud som innbyggere, pårørende og andre
kan ta kontakt med ved spørsmål om demens.
Det gjennomføres også hjemmebesøk for eldre hvor hukommelsesendringer er tema. Dersom personen
eller pårørende har oppdaget utfordringer, formidles kontakt til demenskoordinator, som igjen tar kontakt
innbygger eller pårørende137.
Tilsyn fra kommunal tilsynsmyndighet
I 2018-2019 ble det gjennomført en landsomfattende tilsynskampanje med miljørettet helsevern i
sykehjem. Kontoret for miljø og folkehelse i Frogn kommune deltok i tilsynskampanjen, og gjennomførte
tilsyn med miljørettet helsevern ved Ignagard sykehjem i Enebakk kommune. Hensikten med tilsynet var å
bidra til at beboerne sikres gode miljømessige forhold på sykehjemmet, samt vurdere om sykehjemmet
drives i henhold de utvalgte paragrafene i forskrift om miljørettet helsevern.
Tilsynsmyndigheten fant seks avvik:
-

Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over risikoforhold

-

Virksomheten har opplevd ulykker ved en helling ute ved vei som flere av beboerne benytter seg
av ved ferdsel.

-

Virksomheten har ikke tilfredsstillende renhold ved ventilasjonspunkt

-

Virksomhetens har dører som slår fort igjen, noe som kan føre til skade på beboerne

-

Virksomheten mangler renholdsplan hvor ansvarsfordeling mellom renholdspersonale og
personellet på Ignagard fremkommer.

-

Mangelfull opplæring av nyansatte

Kommunen svarte ut hvilke tiltak de ville gjøre for å rette opp avvikene. To av avvikene fikk utsatt frist til
våren 2020. De øvrige avvikene er gitt status «lukket».

137

Enebakk kommune, Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i kommunen.
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Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at omsorgstjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer omsorgstjenester som en viktig til
veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om omsorgstjenester er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 50,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Viktig til veldig viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

50,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat, mens konsekvensen er
veldig alvorlig.
5.2.3. Mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

138

, samt å

etablere et råd for målgruppen.
Regjeringen har nylig kommet med en strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse som
gjelder for perioden 2020–2030 139. Her er det blant annet vist til at FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter norske kommuner til å jobbe helhetlig med
tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Regjeringen ønsker at kommunene skal ha mer kunnskap om konvensjonens innhold og forpliktelser som
ledd i arbeidet med likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. FN-konvensjonen om rettighetene
til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal ivaretas i all politikkutforming.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018140 har sett at det er store
ulikheter mellom kommuner og bydeler både når det gjelder antall timer som tildeles til brukerstyrt
personlig assistent (BPA), men også i hvilken grad man tildeler BPA i de tilfeller bruker tildeles færre
timer omsorgstjenester enn 32 timer i uken, eventuelt 25 timer i uken. Enkelte kommuner tildeler
tjenester organisert som BPA ned i timetall godt under 25 timer i uken, mens andre svært sjelden fatter
vedtak om BPA dersom timetallet er under 32. Ombudet mener at det ikke bør være slik, og ser at slik
tjenesten tilbys i mange kommuner i dag, er det grunn til å spørre om hensyn til kommunens økonomi går
foran den enkelte brukers rett til et fritt og likestilt liv.

138

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven),
LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
139 «Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030», Barne- og
likestillingsdepartementet, desember 2018
140 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enhet tilrettelagte tjenester består av tre bokollektiver med omsorgsboliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Videre har enheten et dagsenter (samme brukere og ansatte i bokollektivene).
Oppfølgingsteamet, lokalisert i Familiens hus, ivaretar følgende tjenester: Brukerstyrt personlig
assistanse, personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring til enkeltpersoner, individuell plan og
koordinator i enkeltsaker, avlastning, støttekontakt, foreldreveiledning og kjøpsplasser til målgruppen141.
Av Virksomhetsplan for tilrettelagte tjenester fremkommer det at kommunen har behov for å bygge ut
flere boliger i Gaupeveien bokollektiv, ettersom tjenesten har benyttet seg av ledig plass på sykehjemmet
til tre brukere.
Det fremgår av Handlingsplanen til virksomheten at det ikke er opprettet et brukerråd, men at dette er
ønskelig. Virksomheten gjennomfører brukerundersøkelser142.
Det er 5,75 årsverk avsatt til brukerstyrt personlig assistanse.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant kommunens oppgaver,
tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne
vurderer tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne som en viktig til veldig viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 11,1 % av respondentene at dette er et område de
ønsker at skal prioriteres fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy
Viktig til veldig viktig

Konsekvens

Alvorlig

Prioritert av

11,1 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er liten.

141
142

Enebakk kommune, Virksomhetsplan tilrettelagte tjenester.
Enebakk kommune, Virksomhetsplan tilrettelagte tjenester.
10.09.2020
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5.2.4. Psykisk helsearbeid
Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med psykiske lidelser

143

.

Psykisk helse må også forstås i et folkehelseperspektiv. Mange kommuner rapporterer at psykisk helse er
deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta
i bruk. Psykisk helse skapes ikke i helsesektoren. Regjeringens folkehelsemelding

144

fra 2019 framholder

at et viktig strategisk mål fremover er derfor å sørge for at de sektorer som har de mest sentrale
virkemidlene for å fremme psykisk helse også har et eierskap til området. Barnehager, skoler,
arbeidsplasser og lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme god psykisk helse.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018145 funnet at det er uønsket
variasjon i både tilgang og bruk av helsetjenester for mennesker med psykiske helseproblemer. Variasjon
ses gjennom hele behandlingsforløpet, fra henvisning, ventetid, utredning, behandling og oppfølging.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har oversendt Plan for psykisk helsearbeid 2011-2014. Det fremgår at planen bygger på
sosial- og helsedirektoratets veiledere Psykiske helsearbeid i kommunene av desember 2005 og Psykisk
helsearbeid for barn og unge i kommunene av mars 2017. Planen ble utarbeidet i sammenheng med
kommunens økonomiplan 2011-2014, samt Pleie- og omsorgsplan Enebakk kommune 2009-2012.
Enhet for psykisk helsearbeid består av et tverrfaglig team, totalt 7,8 årsverk og gir i hovedsak
helsetjenester til voksne over 18 år. Enheten tilbyr følgende tjenester:
-

Individuell samtaleterapi

-

Individuell oppfølging, miljøterapi hjemme hos tjenestemottakere med alvorlig psykisk sykdom

-

Grupper og undervisning

-

Diverse aktivisering/ fritidstilbud

-

Forebyggende psykisk helsearbeid som bemanning av helsestasjon for ungdom, fast deltakelse i
tverrfaglige møter vedrørende skole- og barnehagebarn samt deltakelse i SLT-arbeidsutvalg.

Kommunen har utarbeidet Virksomhetsplan for Enhet Helse barn og unge 2020-2023146. Her fremkommer
det at enheten skal gi et faglig forankret, likeverdig tilbud til innbyggerne i Enebakk kommune i henhold

143

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-oglivskvalitet/id2544452/
145 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
144

146

Enebakk kommune, Virksomhetsplan for Enhet Helse barn og unge 2020-2023.
10.09.2020

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

66

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

til de forskrifter og sentrale retningslinjer som ligger til grunn for det forbyggende og helsefremmende
arbeidet. Enheten skal bidra til å:
-

fremme psykisk og fysisk helse,

-

fremme gode sosiale og miljømessige forhold,

-

forebygge sykdom og skader,

-

utjevne sosiale helseforskjeller og

-

forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har en psykologtjeneste hvor målet er å gi et tilbud om behandling
på lavterskelnivå til barn og unge 0-18 år og deres familier, gravide og barselkvinner. Tjenesten skal rette
fokus på forebyggende arbeid og forhold som påvirker den psykiske helsen til barn og unge. Intensjonen
skal være intensiv og tidsavgrenset og drives i samarbeid med nettverket omkring brukeren. Psykolog skal
i tillegg bidra med kompetanseheving og veiledning internt i enheten samt til eksterne
samarbeidspartnere som for eksempel skoler og barnehager147.
I Overordnet samhandlingsplan fremkommer det at et usammenhengende behandlingsforløp er en av
utfordringene tilknyttet samhandlingen mellom sykehus og kommune relatert til pasienter innenfor psykisk
helse og avhengighet. Pasienter innenfor denne gruppen kan ha behov for hjelp og bistand fra ulike
tjenester og forvaltningsnivåer samtidig. Dette stiller krav til samhandling for å sikre et helhetlig og
koordinert forløp.
Enebakk kommune har i samarbeid med andre Follokommuner et døgntilbud for personer med psykiske
lidelser- og rusproblemer. I Øyeblikkelig hjelp døgntilbud for personer med psykiske lidelser og rusproblem
fremkommer det at tilbudet som gis ved Follo lokalmedisinske senter er for å bidra til at gruppen også får
et behandlingstilbud når spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er stengt kveld, natt og helg.
Målet med prosjektet er mer helhetlige tjenester til brukergruppen rus og psykisk helse.
Målet for samarbeidsprosjektet er å:


Utarbeide helhetlige pasientforløp for personer med psykiske lidelser- og rusproblemer som
trenger øyeblikkelig hjelp/behandling.



Øke forståelse på tvers av nivåene, for hverandres arbeidsmåter og organisering.



Gi helhetlige tjenester til denne pasientgruppen.



Etablere og iverksette felles prosedyrer og rutiner.



Etablere felles språk og begrepsbruk.

Delmål er å samlokalisere ressursene knyttet mot tjenestene for Follo LMS og DPS etter kl. 17.00.

147

Enebakk kommune, Virksomhetsplan for Enhet Helse barn og unge 2020-2023.
10.09.2020
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10
000 innbyggere (helse- og omsorg)

2019

EKG 7

Akershus

Alle

4,1

3,5

3,8

4,6

Årsverk av personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere
(helse og sosial)

1

2,5

1,7

3,1

Andel nyinnflyttede med psykiske probl.

:

12

10

10

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser

:

8

8

7

Andel med psykiske lidelser på venteliste

:

..

..

..

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske
lidelser på venteliste

:

..

..

..

KOSTRA-tallene viser at kommunen gjennomsnittlig har flere årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere enn sammenlignbare kommuner, fylket og landet for øvrig.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at psykisk helsearbeid er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer psykisk helsearbeid som en viktig til veldig
viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om psykisk helsearbeid er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig til veldig viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
moderat.
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5.2.5. Rusomsorg
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten

148

har ansvar for oppfølging av personer som er i risiko for å

få, eller som har, et rusmiddelproblem, og kan kontaktes for råd og veiledning. Dette gjelder både
pårørende og den som har problemer.
Kommunen har ansvar for mange tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer; råd og veiledning,
behandlings- og rehabiliteringstjenester, praktisk bistand og opplæring, plass i institusjon, helsetjenester i
hjemmet, økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak, tilbud om midlertidig bolig og bistand til å skaffe
149

bolig for vanskelig stilte på boligmarkedet

.

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

150

.

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018151 redegjort for at rusavhengige
har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. De ser at det er avgjørende at tiltakene er koordinert.
Opphold i behandlingsforløpet fører til sårbare overganger. Slike situasjoner oppstår for eksempel mellom
avgiftning og oppstart behandling, og når behandlingen er avsluttet og det burde vært både et bolig- og et
aktivitetstilbud forberedt. Dette må planlegges i god tid, helst før oppstart behandling. En mer aktiv bruk
av individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har fremlagt Ruspolitisk handlingsplan for Enebakk kommune 2010-2012. Her har
kommunen redegjort for strategier for å nå følgende mål152:
-

Sette ruspolitikk på den politiske og administrative dagsorden, blant annet gjennom planarbeid og
gjennomføring av planen.

-

Årlig spørreundersøkelse på ungdomsskolene i kommunen, første gang høsten 2009.

-

Mer samarbeid innad i kommunen, rutiner for føring av statistikk.

-

Begrense salgs- og skjenkesteder.

Det fremgår av Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018-2022 at kommunen har et rus og psykisk helse
team (ROP-team). ROP-teamet har oppfølging av voksne med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.
Kommunen redegjør for at det er registrert en økning i rusmiddelbruk blant ungdom, særlig av elever på
ungdomstrinnet. Kommunen har utført ruskontrakter og politiet har gjennomført bekymringssamtaler
knyttet til rusbruk blant ungdom i Enebakk kommune. I 2017 ble 18 personer som hovedsakelig var under

148

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
150 Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
151 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
152 Enebakk kommune, Ruspolitisk handlingsplan for Enebakk kommune 2010-2012.
149
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30 år fulgt opp i tråd med ROP-retningslinjer i 2017. Samme år ble 24 personer fulgt opp av ruskonsulent
med motivasjonsarbeid for behandling, samt for å holde seg rusfrie etter behandling153.
Ungdomshelsetjenesten i kommunen arbeider rusforebyggende i form av helseopplysninger og
dialoggruppe for elever. De har tilbud om ruskontrakt og oppfølging av ungdom fra 13-21 år i samarbeid
med politiet154.
Det fremgår av Plan for psykisk helsearbeid 2011-2014 at det på daværende tidspunkt var om lag en
promille av innbyggerne i Enebakk kommune som var i behov av døgnkontinuerlig oppfølging på grunn av
svært alvorlig psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet155.
Av Boligsosial plan 2018-2022 så fremkommer det at personer som har rusavhengighet samtidig med
alvorlig psykiatrisk diagnose og som krever spesielt tilrettelagt miljøterapeutisk oppfølging i bolig kan få
en tilrettelagt bolig. Det fremkommer av planen at det må tas høyde for at beboere i perioder har
redusert boevne og at atferden kan være en utfordring for nærmiljøet. Boligene må tilpasses brukerens
behov og skal være med på å etablere trygghet ved at de har et sted å bo. Det skal gis et verdig tilbud
med tilstrekkelig faglig kompetanse og ressurser til oppfølging156.
Se kommunespesifikk informasjon under delkapittel 5.2.4 psykisk helsearbeid.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

Akershus

Alle

468,2

539,2

856,6

104,2

369,9

450,4

717,7

Brutto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år

212,1

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med
rusproblemer pr. innb. 18-66 år
Andel netto driftsutgifter til tilbud til
personer med rusproblemer

EKG 7

3,9

12,2

13,5

16,8

Årsverk av personer med videreutdanning i
rusarbeid per 10 000 innb. (helse og sosial)

1

2,5

1,7

3,1

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere

:

:

6

7

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser

:

..

..

..

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste

:

..

..

..

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske
lidelser på venteliste

:

..

..

..

Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kom.
per 10 000 innbyggere 18-66 år

0

0,9

0,5

1,5

Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kom.
per 10 000 innbyggere

0

0,6

0,3

1

1,4

4,5

2,7

2,5

Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere
18-66 år

153
154
155
156

Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk

kommune, Folkehelseplan 2018-2022.
kommune, Folkehelseplan 2018-2022.
kommune, Plan for psykisk helsearbeid 2011-2014.
kommune, Boligsosial plan
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Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innb.

2019

EKG 7

0,9

2,8

Akershus

Alle

1,7

1,6

KOSTRA-tallene viser at brutto og netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per
innbygger 18-66 år er lavere enn sammenlignbare kommuner, fylket og landet for øvrig.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon av området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at rusomsorg er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer rusomsorg som en viktig del av kommunens oppgaver. På
spørsmål om rusomsorg er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
5,6 %

På en rangering fra 1 til 3 har kommuneledelsen selv gjort en vurdering av risikoen på området, og har
vurdert sannsynligheten til moderat og konsekvens til moderat.

5.2.6. Økonomisk sosialhjelp
Økonomisks sosialhjelp reguleres i hovedsak av lov om sosiale tjenester i NAV157, forvaltningsloven158 og
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35, Sosialtjenesteloven159. Økonomisk sosialhjelp er
organisert gjennom den kommunale tjenesten i NAV160.
Målet er å bidra til å gjøre søkerne selvhjulpne, samt å forebygge utenforskap, økonomisk og sosialt. Dette
gjøres gjennom opplysning, råd, veiledning og oppfølging, å yte sosial stønad som for eksempel
livsopphold, boutgifter (husleie, strøm, etablering mm.), barnehage, SFO/AKS, lege- og tannlegeutgifter,
aktiviteter mm., samt økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV har også ansvar for bolig gjennom
bostøtte, midlertidig og varig botilbud og utleie av kommunal bolig, samt KVP – kvalifikasjonsprogrammet.

157
158
159
160

LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
LOV 1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl)
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven.
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
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Mottakerne kan ha flere og sammensatte behov, de kan være kort- eller langvarige, og de kan utredes for
overgang til statlige ytelser.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av kommunens Årsrapport 2019 med årsberetning fremkommer det at i løpet av 2020 skal innbyggere som
søker om sosialhjelp, kunne gjøre dette elektronisk via DigiSos. Intensjonen er at dette skal gi mer
effektiv og spisset saksbehandling. Det fremkommer av årsrapporten at NAV skal ha fokus på unge under
30 år og at denne gruppen skal prioriteres i forhold til den enkelte bruker161.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen oppgir at etterspørselen etter økonomisk sosialhjelp fra innbyggere er varierende, og at det er
varierende hvem som trenger hjelp. Kommunen har hjulpet mottakere av økonomisk sosial over på andre
ordninger og tjenester som passet deres behov bedre.

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

247

248

230

215

8151

11740

135680

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år

52

52

52

41

1447

1757

24621

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6
måneder eller mer

59

75

87

96

3171

4848

54637

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt
som hovedinntekt

25

25

26

23

1014

1374

14759

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som
viktigste kilde til livsopphold

127

105

106

105

3134

4962

56619

25

15

19

21

706

687

9824

111

125

117

93

4326

6335

69385

Sosialhjelpsmottakere

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp

Akershus

Alle

KOSTRA-tallene viser at antallet sosialhjelpsmottakere har redusert seg noe varierende de siste fire årene.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp har også blitt redusert de siste årene.

161

Enebakk kommune, Årsrapport 2019 med årsberetning.
10.09.2020
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Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor

Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert
som den 186. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Sosialtjeneste.

området SOSIALTJENESTE

2018

2019

2020

192

248

186

Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årenee.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at økonomisk sosialhjelp er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer økonomisk sosialhjelp som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om økonomisk sosialhjelp er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er moderat.

5.2.7. Boligsosiale tjenester
Kommunens ansvar innenfor boligsosiale tjenester reguleres i hovedsak av helse- og omsorgstjenesteloven
162

, sosialtjenesteloven

163

, plan- og bygningsloven 164 og folkehelseloven

165

.

Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Staten
skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere, og
brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.

162
163
164
165

LOV 2011-06-24
LOV 2009-12-18
LOV 2008-06-27
LOV 2011-06-24

nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
10.09.2020
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Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene skal blant
annet medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet,
som boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av
alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. NAV-kontoret er forpliktet til å finne midlertidig botilbud
til de som ikke klarer det selv.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har utarbeidet Boligsosial plan 2018-2022. Planen er avgrenset til å gjelde kommunale
gjennomgangsboliger og er rettet mot personer som anses som vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen
ligger til grunn ved prioritering ved tildeling av kommunal gjennomgangsbolig166.
Boligsosial plan 2018-2022 beskriver rutiner for utleie av kommunale gjennomgangsboliger og informasjon
statlige og kommunale økonomiske virkemidler. Videre inneholder den også handlingsplaner for
rutineoppfølging og fremskaffelse av boliger. Kommunen har utarbeidet strategier for å møte
boligsituasjonen til de gruppene som trenger tilrettelagte boliger, samt hvem som har oppfølgingsansvar
for de ulike gruppene i boligene167.
Omsorgsboliger er kommunale boliger tilrettelagt for eldre og andre grupper med særlige tjenestebehov
og behov for tilpasset bolig. For eksempel personer med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser,
funksjonshemminger eller personer med andre særlige behov for helse- og omsorgstjenester. Det er
Forvaltningstjenesten i helse- og omsorgsavdelingen som tildeler boligene. EKT har ansvaret for boligen,
leiekontrakter og oppfølging av leieforholdet. EKT er organisert under kommunalområdet for Teknikk og
Samfunn.
Kommunen har utarbeidet Plan for forvaltning av kommunale boliger 2020-2030. Her fremkommer det at
kommunen har ca. 110 boenheter til rådighet. Av disse er 77 ordinære utleieenheter for vanskeligstilte,
som i hovedsak leies ut i tre år til personer som i løpet av leieperioden skal finne bolig på det private
markedet eller bli i stand til å kjøpe bolig, gjerne den de leier av kommunen. Ca. 25 av boligene kan
tilrettelegges for at leietaker kan kjøpe boligen. Over halvparten av leiekontraktene fornyes etter tre
år168.
Kommunen oppgir i plan for forvaltning av kommunale boliger at de ikke har nok boliger for unge enslige
og enslige med lav boevne, og at det bør skaffes mer egnede boliger. Kommunen har startet et arbeid for
dette gjennom utbygging av fem til seks boliger i Råken. Det er også et større behov for seniorboliger,
men utfordringen knyttet til dette kan løses gjennom tilrettelegging i reguleringsplaner og oppfølging av
disse.

166
167
168

Enebakk kommune, Boligsosial plan 2018-2022.
Enebakk kommune, Boligsosial plan 2018-2022.
Enebakk kommune, Plan for forvaltning av kommunale boliger 2020-2030.
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen opplever å ha god kontroll på dette området og har god dekning i forhold til de behovene som
er i kommunen. Kommunen har en plan for å selge de dårligste boligene. Nå er det 10% som står tomme,
og de har heller ikke store restanser. Kommunen bruker en del ressurser i opplæring av beboerne i
brannvern.

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

25

15

19

21

706

Akershus

Alle

687

9824

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Bolig»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Totalt antall kommunalt disponerte boliger

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

116

123

126

124

5810

8775

108931

Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere

11

11

11

11

15

14

20

Andel kommunale boliger som er
tilgjengelige for rullestolbrukere

30

26

33

35

59

51

49

Brutto investeringsutgifter til boligformål per
innbygger i kroner

840

2876

1547

535

2260

1901

1437

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig

991

174

56

0

7600

8454

10382

Andel nye søkere som har fått avslag på
kommunal bolig

27

45

82

48

32

39

31

Husstander i midlertidige botilbud i mindre
enn 3 måneder

1

1

2

5

182

333

3656

Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån, per 1000 innb.

:

1,2

:

0,9

1,6

0,9

1,3

10,8

9,5

8,9

8,6

12,6

10,1

14,5

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra
Husbanken per 1000 innbyggere

KOSTRA-tallene viser at antallet kommunalt disponerte boliger har økt noe de siste fire
årene. Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner i stor grad har blitt redusert fra
2018 til 2019, og at dette ligger langt under tilsvarende kommuner, og landet ellers. Antall husstander
som får tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere er redusert de siste fire år og ligger
lavere enn sammenlignbare kommuner, og landet for øvrig.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at boligsosiale tjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
10.09.2020
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driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer boligsosiale tjenester som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om boligsosiale tjenester er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
0,0 %

5.2.8. Flyktninger
Kommunene har ansvar for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav på etter
introduksjonsloven
Kommunene skal

169

170

.

veilede flyktninger og innvandrere på introduksjonslovens område. Kommunene skal

tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett til det/ plikt til det. Kommunene skal
tilby introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller etter at personen selv
har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som har rett til introduksjonsprogram får dette
tilbudet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Flyktningetjenesten i Enebakk har ansvaret for bosetting av nyankomne flyktninger til kommunen.
Tjenesten tilbyr individuell oppfølging med råd og veiledning i hverdagslivet. De har også
undervisningsgrupper og tur- og aktivitetsgruppe. Enebakk kommune benytter seg av Norasondegruppen
for å tilby introduksjonsprogram og norskopplæring. Norasondegruppen eies av Viken fylkeskommune,
kommunene på Nedre Romerike og Norsk Folkehjelp171.
Kommunen har eget flyktningeteam som består av ansatte fra ulike fagenheter, som jobber tverrfaglig
med oppfølging av kommunens flyktninger. Kommunen samarbeider med Røde Kors om språkcafé, turer,
og andre aktiviteter, og har også et samarbeid med frivillighetssentralen172.

169
170
171
172

LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
Enebakk kommune, Flyktningetjenesten i Enebakk. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/flyktningtjenesten.487576.no.html
Enebakk kommune, Flyktningetjenesten i Enebakk. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/flyktningtjenesten.487576.no.html
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de ikke har mottatt flyktninger siden 2018. Det politiske styringsnivået i
kommunen har sagt nei til å motta flyktninger. Kommunen regner heller ikke med å få en anmodning til å
motta flyktninger. Det er nå en politisk sak knyttet til nedleggelse av flyktningtjenesten. Per dags dato er
det få innbyggere som deltar i introduksjonsprogrammet.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at tjenester til flyktninger er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer tjenester til flyktninger som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om tjenester til flykninger er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
5,6 %

10.09.2020
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5.3. Tekniske tjenester
5.3.1. Byggesak
Byggesaksområdet reguleres i hovedsak av plan og bygningsloven173, med tilhørende forskrifter og
veiledere. Kommunene utøver myndighetsutøvelse gjennom å fatte vedtak innenfor blant annet deling og
oppmåling, byggesøknader, utslippssøknader og reguleringsplaner.
Behandling av byggesaker
selvkostprinsippet

174

, oppmåling og matrikkelføring

175

og utslippstillatelser er omfattet av

176

, ved at gebyret ikke kan være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har

med slike saker.
Byggesaksbehandling og reguleringsarbeid er viktige områder for utviklingen av en kommune. En
utfordring er å ha god kontinuitet og kompetanse. Svakheter i saksbehandling og veiledning kan medføre
at tiltak som ikke skulle vært godkjent blir godkjent, eller omvendt. Mange saker har de siste årene vist
svakheter i kommunal byggesaksbehandling og regulering.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har utarbeidet Serviceerklæring byggesaksbehandling Enebakk kommune. Erklæringen
gir en redegjørelse for hva søkere kan forvente av byggesaksbehandling i kommunen177.
Gjeldene gebyrer blir vedtatt av kommunestyret med hjemmet i lov og forskrift. Kommunestyret vedtok
gjeldene gebyrer 9.12.2019178.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen opplever selv at det systemet er som bygget opp rundt byggesak i kommunen fungerer godt.
Det er alltid to som saksbehandler og godkjenner. Det er en iboende risiko innenfor tjenesteområdet at
det kan oppstå feil i søknaden og i saksbehandlingen.

173
174
175
176
177
178

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Plan og bygningsloven, § 33-1. Gebyr
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Enebakk kommune, Serviceerklæring byggesaksbehandling Enebakk kommune.
Enebakk kommune, gebyrregulativ for behandling av Natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2020.
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016
Reguleringsplaner vedtatt i alt

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

4

5

5

9

156

122

1405

17

..

..

..

26

26

27

152

253

253

209

6244

6348

73776

Behandlede byggesøkn. med 3 ukers frist

98

135

43

82

2590

3247

31061

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist

12

14

10

13

21

20

18

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist

36

23

23

18

42

46

33

Andel av innvilgete byggesøkn. som skjer
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan

23

24

15

23

18

15

17

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt
søknadsplikt

12

3

0

4

66

38

1549

Søknader om nye bygninger i strandsonen
som ble innvilget

Andel av reguleringsplanene som ble møtt
med innsigelser
Byggesøknader i alt behandlet

..

..

..

..

47

17

876

Andel av søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder som ble innvilget

100

100

80

100

94

95

96

Andel av søknader om tiltak i freda eller
verneverdige områder / bygninger som ble
innvilget

..

50

50

..

47

48

46

Selvkostgrad i byggesaker

..

61

..

..

95

96

578

35

..

..

..

..

..

..

Netto endring i antall boliger

KOSTRA-tallene viser at reguleringsplaner vedtatt i 2019 er nesten dobbelt så mange som i de foregående
årene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med både 3 ukers frist og 12 ukers frist i
Enebakk er kortere enn i sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Andel innvilgete byggesøknader
som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan har vært ligget noe over sammenlignbare kommuner
og landet ellers de siste fire årene.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert
som den 288 beste kommunen i Norge innenfor sektoren

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor

Saksbehandling.

området SAKSBEHANDLING

Forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2015 en

141

115

288

forvaltningsrevisjon på området byggesak. Prosjektet hadde
som formål å undersøke om Enebakk kommune har tilfredsstillende styring og kontroll med
byggesaksbehandlingen, og at sakene avgjøres på et betryggende grunnlag innenfor gitt regelverk.
Sentrale funn i revisjonen var:
Enebakk kommune har utarbeidet relevante rutinebeskrivelser og maler for byggesaksbehandlingen.
Kvalitetssystemet Kvalitetslosen sikrer tilgjengelighet og oversikt over alle rutiner og maler.
Undersøkelsen har ikke avdekket forskjellsbehandling av likeartede byggesaker.
Kostra-statistikk viser at Enebakk kommune i stor grad overholder saksbehandlingsfristene.

10.09.2020
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Enebakk kommune har god oversikt over alle dispensasjoner som er gitt etter 2010. Enhet for byggesak
følger detaljerte rutinebeskrivelser, og det ligger til rette for ensartet behandling av slike saker.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at byggesak er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer byggesak som en viktig til veldig viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om byggesak er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen,
svarer 22,2 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
22,2 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
alvorlig.

5.3.2. Vann og avløp
Vannforsyning reguleres av flere lover som blant annet matloven 179, helseberedskapsloven
folkehelseloven

181

forurensningsloven

og drikkevannsforskriften
183

180

,

182

. Avløpshåndtering reguleres i hovedsak av

med tilhørende forskrift.

Kommunen har en tilsynsfunksjon mot private avløpsanlegg og det er krav til større vannanlegg. Det er
krav om farekartlegging, farehåndtering og om internkontroll for alle vannverkseiere

184

. Det er krav om

internkontroll også på avløpsområdet, og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp
185

.

Vannforsyning og avløpshåndtering er omfattet av selvkostprinsippet

186

, gjennom det lovmessige kravet

om at brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid

179
180
181
182
183
184
185
186

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7
Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
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ikke pålagt full kostnadsdekning. Tømming fra slamavskillere er også underlagt selvkostprinsippet, men
her er kravet at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
De fleste kommuner har et eller flere store vannverk med tilhørende vann og avløpsnett. Dette gjør at
infisering av vann eller store lekkasjer kan ramme hele eller deler av kundene til vann og avløpsnettet.
Kommuner har ofte god kompetanse på driften av vann og avløpsnettet. Men ofte er utfordringen med
gammelt distribusjonsnett og ikke alltid oppdatert teknologi for rensing.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vannforsyningen i Enebakk leveres av to private vannverk, Flateby Vannverk SA og Kirkebygden og Ytre
Enebakk Vannverk SA. Flateby Vannverk SA dekker Flateby og har Gjeddevann som drikkevannskilde187.
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA dekker Kirkebygda, Dalefjerdingen og Ytre Enebakk og forsyner
2/3 av Enebakks innbyggere med vann. Det vil si 2 586 boliger-/næring-/ og hytteabonnementer i 2018.
Renseanlegget ligger 1,5 km nedenfor Børtervann. Vannverket har tre høydebasseng, hvor alle bassengene
er sidebasseng hvor det gjøres grep i driftsovervåkningen188.
Enebakk kommune er ikke eier i vannverkene og er slik sett ikke ansvarlig for vannforsyningen. Det
fremkommer likevel av Beredskapsplan Enebakk kommune – delplan for teknisk drift, eiendom og
kommunalteknikk at kommunen har ansvar for å sikre behovet for kommunalteknisk infrastruktur for
vannforsyning. I delplanen fremkommer det at kommunen har vurdert at svikt i vann- og avløpssystemer
kan forekomme i kommunen. Kommune har utarbeidet en Beredskapshåndbok avløp for Enebakk
kommune189.
Kommunen har utarbeidet Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Enebakk kommune. Vedtatt av
formannskapet 30.3.2020. Formålet med forskriften er å bidra til å sikre god vannkvalitet i alle vassdrag i
Enebakk.
Forskriften gjelder for utslipp knyttet til nybygging, vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre
avløpsanlegg i Enebakk kommune, slik at hensynet til vassdraget og brukerinteressene ivaretas. Forskriften
omfatter utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse og virksomheter i Enebakk
kommune, fra mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Hvis utslippet kun omfatter gråvann, gjelder
forskriften bare dersom enheten har innlagt vann190.
Enebakk kommune har utarbeidet Hovedplan for avløp 2011. Planen fokuserer på drift, vedlikehold og
fornyelse av ledningsnettet. Gjennom planarbeidet legges det vekt på å redusere innlekkingen i
spillvannsnettet. Hovedplanen er blant annet utarbeidet for å få oversikt over tiltak for å nå kommunens
målsettinger. Spesielt fokus er rettet mot å få oversikt over behovet for rehabilitering av avløpsnettet
herunder inkludert kloakkpumpestasjonene. I dette arbeidet inngår en vurdering av tilknytningen

187
188
189
190

Enebakk kommune, Vannforsyning. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/vannforsyning.455535.no.html
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA. Om vannverket. Hentet fra: https://www.enebakkvann.no/om-vannverket/
Enebakk kommune, Beredskapsplan Enebakk kommune – delplan for teknisk drift, eiendom og
Enebakk kommune, Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Enebakk kommune.
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(dimensjoneringen) til de ulike anleggene på lang sikt. Hovedplanen skal få fram sammenhengen mellom
mål, tiltak og kostnader191.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen opplever at de har et godt samarbeid med de private vannverkene når det gjelder vann og
avløp. Det er vannverkene som ansvar for reservevann. Kommunen må gi garantier for lån som
vannverkene tar opp. Kommunen har utarbeidet med hovedplan for avløp som skal til politisk behandling.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunal vannforsyning»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

Gjennomsnitt (2019)

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

Selvkostgrad

..

..

..

0

90

95

91

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)

..

5498

4662

4662

3429

3355

3735

Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år

..

..

..

..

..

1,0

0,7

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med tilfredsstillende
prøveresultater

..

..

..

..

..

100

99

Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje

..

..

..

..

..

25,5

30,6

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunalt avløp»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

2018

2019

EKG 7

100

100

100

100

101

100

98

7046

7046

7046

7258

4818

4960

4139

3,3

1,1

0,5

0,0

..

0,8

0,7

37,8

37,9

100

..

..

..

..

Selvkostgrad
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt

Gjennomsnitt (2019)
Akershus

Alle

KOSTRA-tallene viser at årsgebyret for både vannforsyning og til avløpstjenesten i liten grad har vært
endret de siste fire årene, og er høyere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og i landet for
øvrig.

191

Enebakk kommune, Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2011.
10.09.2020
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Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert

Kommunebarometeret

som den 414. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Vann,
avløp og renovasjon.

Enebakk kommunes rangering innenfor

Forvaltningsrevisjon

VANN, AVLØP OG RENOVASJON

området

Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

-

229

414

av arbeidet knyttet til byggingen av Kirkebygden
sentralrenseanlegg. Forvaltningsrevisjonsrapporten belyser

sentrale sider ved investeringsprosjektet, herunder årsaker til at den løpende regnskapsrapporteringen på
prosjektet ikke reflekterte kommunens faktiske bokførte kostnader. Fokus i forvaltningsrevisjonen var
økonomistyringen av prosjektet.
Revisjonen kom med følgende konklusjoner:
Revisjonen peker på områder som kunne ha kommet tydeligere frem i forprosjektet. Dette gjelder særlig
vurdering av usikkerhet. Kommunestyrets vedtak ga rådmannen fullmakt til å engasjere nødvendig
konsulentbistand til å gjennomføre prosjektet. Samlet sett var forprosjekteringen forsvarlig.
Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi (2009) gjaldt til 2014, men
gjennomføringen av investeringsprosjektet har bare i mindre grad fulgt disse retningslinjene.
Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune gjaldt fra 9.5.2014. Reglementet ble i liten grad lagt til
grunn for gjennomføringen av sentralrenseanleggsprosjektet.
Regnskapsansvaret for totalprosjektet har vært fragmentert og uklart ved rapportering til prosjekt- og
byggekomité. En uklar arbeids- og ansvarsfordeling for økonomien i prosjektet bidro til svak
økonomistyring og at merforbruket ble avdekket sent.
Byggherrerådgiver og kommuneledelsen har hatt ulikt syn på hvem som har hatt prosjektlederansvaret
etter sommeren 2015 og rekkevidden av dette ansvaret.
Det totale fraværet av avstemminger mellom kommuneregnskapet og byggeregnskapet har vært
avgjørende for at prosjekt- og byggekomitéen og kommunens politikere er blitt forledet til å tro at de
påløpte kostnadene var lavere enn det kommuneregnskapet faktisk viste.
Flere større kostnadsposter var ikke inkludert i opprinnelig budsjett. Dette gjaldt bl.a. grunn-ervervelser,
ulempeerstatninger, offentlige gebyrer og forventet prisstigning. Prosjektregle-mentets krav om at det
skulle tas høyde for usikkerhet i budsjettet, ble ikke fulgt. Prosjekt-reglementets krav om justering for
prisstigning ble heller ikke fulgt opp årlig.
De økonomiske differansene mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap er identifisert og forklart. Den
viktigste årsaken til differansene er manglende avstemminger av prosjekt-regnskapet mot kommunens
bokførte kostnader.
Investeringer knyttet til sentralrenseanlegget med transportanlegg har i kommunens tertial-rapporter og
årsregnskap i hovedsak blitt presentert på en dekkende måte. Et forbedringspunkt er likevel å gi en

10.09.2020
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helhetlig oversikt over komplekse investeringsprosjekter, spesielt når prosjektet deles opp i en rekke
delprosjekter/entrepriser.
Fraværet av avstemminger mellom det benyttede byggeregnskapet og kommunens offisielle regnskap har
gjort at den løpende rapporteringen til politisk nivå fra prosjektleder ikke har vært tilfredsstillende.
Follo distriktsrevisjon IKS kom med følgende anbefalinger til Enebakk kommune:
-

Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens løpende regnskaps¬føring skal
være på plass.

-

Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med anerkjent metodikk. Faser,
beslutningspunkter, roller og ansvar må være tydelig.

-

Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap konstateres, bør rådmannen
snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret.

-

Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle investeringsregnskapet. Flerårige
prosjekter bør gis fyldigere kommentarer.

Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2017 en forvaltningsrevisjon om kommunale avgifter. Formålet med
revisjonen var å undersøke om Enebakk kommune overholder regelverket i tilknytning til selvkost og
gebyrberegninger.
Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkulasjon) for alle områdene.
Måten Enebakk kommune fastsetter prisen på avløpstjenester på kan medføre at to husstander med
samme avløpsmengde betaler to forskjellige beløp. Tilknytningsgebyret blir, som avløpsgebyret, beregnet
på bakgrunn av størrelsen på boligen og er ikke knyttet opp mot noen bestemt del av områdets kostnader,
men inngår i de samlede inntekter for avløpsområdet.
Enebakk kommune har fastsatt ett beløp som anleggsbidrag, noe som kan medføre at enkelte betaler
mindre enn det som er den reelle kostnaden som påføres selvkostområdet. Etter revisors mening bør man
vurdere om det er hensiktsmessig å innføre flere satser, slik at bidraget bedre kan gjenspeile den
kostnaden som selvkostområdet har i det enkelte tilfellet.
Tilsyn fra Fylkesmannen
Enebakk kommune har i rapportering av egenkontroll til Fylkesmannen oppgitt at de har avvik fra vilkår i
avløpstillatelsen for Flateby og Kirkebygda avløpsrenseanlegg for rapporteringsåret 2019.
Fylkesmannen gjennomførte i 2018 en inspeksjon ved Kirkebygda sentralrenseanlegg. Det ble gitt en
anmerkninger og to avvik:
Avvik:


Enebakk kommune mangler miljørisikovurdering for Kirkebygda sentralrenseanlegg



Enebakk kommune mangler avvikssystem for Kirkebygda sentralrenseanlegg
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Anmerkning:


Enebakk kommune må forbedre beredskapsplanen for Kirkebygda sentralrenseanlegg

I 2018 ble det i tillegg gjennomført en oppfølgingskontroll av avløpskontroll gjennomført i 2014. Det ble
pekt på at beredskapsplanen var mangelfull og at hovedplan for vann og avløp bør rulleres.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at vann og avløp er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer vann og avløp som en viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om viktig er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen,
svarer 11,1 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
11,1 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
alvorlig.

5.3.3. Renovasjon
Renovasjon reguleres i hovedsak av forurensningsloven

192

med tilhørende forskrift. Viktige tiltak for å

hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall, er å ha
etablert gode systemer for innsamling av avfall og en god oppfølging av forsøplingssaker. Kommunen skal
blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av husholdningsavfall og at det gis
nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og bedrifter. I tillegg til den lovpålagte
renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale selskaper som driver næringsrettet
renovasjonsvirksomhet.
Renovasjon er omfattet av selvkostprinsippet

193

, gjennom lovmessige krav om at selvkost skal danne

grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
De fleste kommuner har innført kildesortering og gjenbruk av avfall og søppel. Men omfanget av dette
varierer noe mellom renovasjonsselskap/kommuner. Varierende kontroll av kildesortering og

192
193

LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
10.09.2020
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gjenbruksordninger vil kunne føre til at ressurser ikke utnyttes godt nok. Videre kan avstand og pris på
levering være medvirkende til å påvirke grad av levering/resirkulering av avfall og søppel fra virksomheter
og privatpersoner. Det er en utstrakt forekomst av private avfallsplasser og brenning av avfall og søppel,
særlig gjelder dette for landlige områder. Det er risiko for at renovasjonsordninger ikke fungere optimalt
og bidrar til god bærekraft.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Renovasjonstjenestene for hus og hytter i Enebakk Kommune ivaretas av Romerike Avfallsforedling IKS –
ROAF, hvor Enebakk er medeier sammen med Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal,
Gjærderum og Rælingen kommuner. Enebakk kommune har en egen gjenvinningsstasjon ved
Kirkebygden194.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Husholdningsavfall»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

2019

EKG 7

2932

2932

2623

2716

2855

42,7

40,8

38,1

..

..

..

100

100

100

100

0

0

0

..

..

0

0

..

..

..

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)

2711

2766

Andel levert til materialgjenvinning inkl.
biologisk behandling

42,7

Selvkostgrad
Husholdningsavfall per innb. (fylke og land)

Gjennomsnitt (2019)
2018

Akershus

Alle

KOSTRA-tallene viser at årsgebyret på avfallstjenesten i liten grad har endret seg de siste fire
årene. Gebyret er minimalt høyere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og i landet for
øvrig. Det har vært en reduksjon i andel levert til materialgjenvinning de siste fire årene.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert
som den 414. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Vann,
avløp og renovasjon.

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor
området
VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon eller
eierskapskontroll på området de siste årene.

2018

2019

2020

-

229

414

Spørreundersøkelse til kommunens politikere

194

Enebakk kommune, Renovasjon. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/renovasjon.344963.no.html
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I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at renovasjon er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer renovasjon som en viktig del av kommunens oppgaver. På
spørsmål om renovasjon er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Lav til moderat
Viktig

Konsekvens

Moderat

Prioritert av

5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav til lav, mens
konsekvensen er veldig alvorlig.

5.3.4. Brann- og redningstjenester
Brann og redningstjenester reguleres i hovedsak av brann- og eksplosjonsvernloven

195

.

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker
med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser, og kommunen
har en sentral rolle i dette arbeidet. Dette er blant annet regulert i forskrift om kommunal
beredskapsplikt

196

, Kommunens samfunns- og arealplanlegging er også sentralt i arbeidet med brannvern.

Kommunen plikter å sørge for etablering og drift av et brannvesen. Brannvesenets oppgaver er å sørge for
beredskap ved brann og å drive forebyggende arbeid.
Det forebyggende arbeidet innebærer blant annet kartlegging av brannobjekt og utsatte grupper, samt
tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bygninger. Fra og med 01.01.2016 er fritidsboliger omfattet av
kommunens plikt til å drive tilsyn og feiing av fyringsanlegg.
Feiertjenesten er omfattet av selvkostprinsippet

197

, gjennom det lovmessige kravet om at brukerne av

tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full
kostnadsdekning.
Responstid, tilstrekkelig utstyr, kompetanse og bemanning er sentralt for sikkerhet og redning i
kommunen. Mange kommuner samarbeider om brann og redning. På grunn av statlig pålagte endringer i

195

LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven)
196 FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
197 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
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politiet er det stadig oftere brann og redningstjenesten som kommer først til ulykkessteder. Dette kan
føre til et større og annerledes behov for kompetanse.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune er medeier i Follo Brannvesen IKS som eies av Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo
og Ås kommuner. Brannvesenet i Follo rykker ut til 2000 oppdrag årlig. Kommunene dekker et areal på 780
kvadratkilometer og har til sammen 125 000 innbyggere.
Follo Brannvesen IKS er organisert i tre avdelinger; forebyggende avd., salg- og markedsavd., og operativ
avd. Deres oppgave er å forvalte brann, feiing- og redningstjeneste for eierkommunene. Av brannvesenets
fem brannstasjoner, ligger en i Ytre Enebakk. Per i dag jobber mannskapene ved stasjonen i Enebakk
deltid med hjemmevakt. Stasjonen er den nyeste i Follo Brannvesen IKS og ble bygget i 2016198.
Brannvesenets virksomhet finansieres gjennom driftstilskudd fra eierkommunene. Driftstilskuddet
fastsettes årlig av brannvesenets representantskap199. Enebakk kommune har en 9% eierandel og
ansvarsdel i selskapet.
I Follo Brannvesen IKS sin økonomiplan 2020-2023 redegjøres det for utfordringer som kom frem i ROSanalyse av virksomheten knyttet til forventet høy befolkningsvekst, bygging av høyhus, utvikling av
næringsområder.
Brannvesenet har også gjort en beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen avdekket behov for fremtidig
kompetanse, bemanning og materiell/utstyr. Operativ avdeling oppgir å ha en altfor lav bemanning for å
klare å dekke opp for ferie og sykdom, og samtidig sørge for at kravene til minimumsbemanning
opprettholdes. Per i dag har Follo Brannvesen IKS 14 stillingshjemler for å dekke inn en
minimumsbemanning på 13 stillinger. Dette medfører behov for omfattende bruk av vikarer hver uke. 2019
har vist et stort og udekket behov for bruk av vikarvakter. Basert på behovet for å opprettholde
minimumsbemanning er det lagt inn en økning i budsjett på kr 800 000,- Konsekvensen ved ikke å øke
vikarbudsjettet er at Follo Brannvesen IKS økonomisk ikke vil ha forutsetninger for å opprettholde
kontinuerlig minimumsbemanningen, herunder godkjent røykdykkertjeneste200.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Brann og ulykkesvern»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

Brutto driftsutgifter til funksjon (konsern):

198
199
200



338 og 339 pr. innbygger (1000 kr)



339 pr. innbygger (1000 kr)

1178

1295

1355

1380

989

978

1203

936

1021

1061

1046

774

739

969

Follo Brannvesen IKS, Enebakk brannstasjon. Hentet fra: http://www.follobrannvesen.no/enebakk-brannstasjon.5932313-397084.html
Enebakk kommune, Brann feiing og boligtilsyn. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/brann-feiing-og-boligtilsyn.337553.no.html
Follo brannvesen IKS, Økonomiplan 2020-2023.
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Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020



338 per innbygger (1000 kr)

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

242

274

294

335

215

239

233

629

635

686

697

702

711

879

Netto driftsutgifter til funksjon (konsern):


338 og 339 pr. innbygger (kr)



338 pr. innbygger (kr)

23

51

84

66

36

75

67



339 pr. innbygger (kr)

606

584

602

631

666

637

812

Årsverk i brann- og ulykkesvern
per 1000 innbyggere

0,6

0,7

0,7

0,7

..

0,7

0,7

Årsverk til forebygging, funksjon 338,
per 1000 innbyggere

0,2

0,2

0,2

0,2

..

0,2

0,2

Årsverk til beredskap, funksjon 339,
per 1000 innbyggere

0,5

0,5

0,5

0,5

..

0,5

0,5

6

6

6

5

179

259

2967

18

1

12

8

452

519

8183

Antall bygningsbranner
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året

Funksjon 338 = Forebygging av branner og andre ulykker | Funksjon 339 = Beredskap mot branner og andre ulykker

KOSTRA-tallene viser at brutto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker (338)
og beredskap mot branner og andre ulykker (339) har holdt seg forholdvis stabilt de siste årene. De ligger
noe over sammenlignbare kommuner, andre kommuner i fylket og likt landet for øvrig. Årsverk til
beredskap har vært stabilt de siste årene og er likt enn gjennomsnittet for fylket og landet.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at brann- og redningstjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer brann- og
redningstjenester som en viktig til veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om brann- og
redningstjenester er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Viktig til veldig viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig til veldig alvorlig
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav til moderat, mens
konsekvensen er moderat til alvorlig.
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5.3.5. Vei, park og idrettsanlegg
Kommunale veier reguleres av veglova 201, og formålet er å sikre at planlegging, bygging, vedlikehold og
drift av offentlige og private veier sikrer en trygg og god trafikkavvikling som trafikantene og samfunnet er
tjent med, og som tar hensyn til naboer, et godt miljø og andre samfunnsinteresser.
Parker og grøntområder reguleres gjennom plan og bygningsloven

202

, og ved behandling av

reguleringsplaner skal kommunen ta hensyn til arealformål til grøntstruktur som naturområder, turdrag,
friområder og parker.
I «Den norske idrettsmodellen»

203

fremgår det at:

Statlige tilskudd til idrettsformål utgjør et viktig bidrag til utviklingen av idrett og fysisk
aktivitet i Norge. Det er likevel slik at det er kommunene som er den viktigste offentlige
bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette
gjelder både i forhold til bygging og drift av idrettsanlegg og i forhold til drifts- og
aktivitetstilskudd til lokale idrettslag. Tilrettelegging for idrett er ikke en lovpålagt oppgave for
kommunene. Tilskudd til idrettsformål vil derfor i stor grad være påvirket av
kommuneøkonomien. Tall fra SSB viser likevel en klar økning i kommunenes utgifter til idrett de
siste årene.
Kommunen samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd. Idrettsråd er et organ bestemt ut fra Norges
idrettsforbunds lovnorm

204

, og formålet er at det skal være en arena for samarbeid mellom idrettslag,

idrettskrets og kommunen.
Standard og vedlikehold av veier er viktig for å forhindre ulykker. Ut fra ett folkehelse- og
trivselsperspektiv er det viktig med idrettsanlegg og parker.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vei og park
Enebakk kommune har i Hovedplan for vei – investering, vedlikehold og drift 2014-2017 redegjort for mål
knyttet til de kommunale veiene. Hovedmålet til kommunen er at de skal ha funksjonelle og trafikksikre
veier. Videre er det gitt følgende delmål205:
-

Veinettet skal utformes på en slik måte at det kan oppfylle funksjonene som settes i
kommuneplaner og reguleringsplaner.

-

Veiene skal bygges og drives på en slik måte at de er trygge å ferdes på. Dette gjelder for alle,
også bevegelseshemmede.

201
202
203
204
205

LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova)
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 12-5.Arealformål i reguleringsplan
Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen
LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020.
Enebakk kommune, Hovedplan vei – investering, vedlikehold og drift 2014-2017.
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-

Veinettet skal driftes mest mulig effektivt.

-

Planen skal vise hvordan vi best mulig kan skape god vei for våre brukere.

-

Vår påvirkning av miljøet skal være minst mulig.

-

”Hovedplan vei” utarbeides for en 4-årsperiode av gangen som grunnlag for kommunens
overordnede Handlingsprogram

Kommunen har videre satt resultatmål og utviklingsmål for å nå hovedmål og delmål.
Enebakk kommune har fått utarbeidet Trafikksikkerhetsplan for Enebakk kommune 2018-2021. Det er på
fylkesveiene gjennom kommunen at de mest alvorlige ulykkene har oppstått de senere årene. Langs de
kommunale veiene er det sykkelulykker som dominerer. Ødegårdsveien i Flateby er den mest
ulykkesbelastede kommunale veien med fire registrerte ulykker i perioden 2007-2017. Av planen
fremkommer det at det sannsynligvis er en betydelig underrapportering av de mindre alvorlige ulykkene,
slik som sykkelulykker206.
Kommunen har utarbeidet følgende hovedmål for trafikksikkerhet i kommunen med følgende delmål:
-

Til rette slik at all ferdsel kan skje på en trafikksikker og miljøvennlig måte. Trafikkforholdene for
de myke trafikantene skal forbedres.
o

Det skal anlegges gang- og sykkelveier langs prioriterte fylkesveier i kommunen (fv. 120,
fv. 155 og fv. 154.)

o

Barn skal sikres en trygg skolevei og 50 % av elevmassen skal gå eller sykle til skolen

o

Det skal arbeides kontinuerlig med å skape trygge trafikkforhold i boligområdene207.

Enebakk kommune benytter seg av Veilysnorm for kommunene på Romerike. Veilysnormen er vedtatt
administrativt og politisk i hver av kommunene som norm for alle som planlegger, prosjekterer og
bygger/utfører arbeid på veilysanlegg tilhørende overnevnte kommuner på Romerike der kommunene er
eier eller skal overta eierskapet til med drift- og vedlikeholdsansvar. Stedlig tilpasning, innovative
løsninger og evt. Avvik kan avtales i den enkelte kommuneknyttet opp mot veiledende planer som
gatebruksplaner, sentrumsplaner, byplaner og spesielle områder/plasser ol.208. Kommunen har også
sammen med andre kommuner i Romerike utarbeidet Felles kommunal veinorm – retningslinjer for
utforming og bygging av veier og gater. Veinormen tar for seg geometrisk utforming av veier og gater,
samt bygging av veier og gater209.
Idrettsanlegg
Enebakk kommune har utarbeidet Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Enebakk
kommune 2018-2030. Kommunedelplanen skal bidra til følgende210:
-

Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og sikre arealer for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv i planperioden.

206
207
208
209
210

Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk

kommune, Trafikksikkerhetsplan 2018-2021.
kommune, Trafikksikkerhetsplan 2018-2021.
kommune med flere. Veilysnorm for kommunene på Romerike.
kommune, Felles kommunal veinorm - retningslinjer for utforming og bygging av veier og gater.
kommune, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Enebakk kommune 2018-2030.
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-

Gi grunnlag og bakgrunnsdokumentasjon for prioritering av søknader om spillemidler til anlegg for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og sikre at disse er innarbeidet i en kommunal plan.

-

Avklare kommunens og organisasjonens oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved
utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet.

-

Utarbeide tiltak for å tilrettelegge for møteplasser i nærmiljøet, hvor man kan utøve

-

fysisk aktivitet, slik at flere skal ha muligheten til å være aktive.

-

Utarbeide tiltak som letter den daglige driften i idrettslagene og foreningene.

-

Legge til rette for et bedre samarbeid med frivilligheten, uorganisert som organisert.

-

Gi en oversikt over de ulike aktivitetstilbudene i kommunen, samt fremtidige aktivitetsmuligheter
i planperioden.

Det er ventet en befolkningsvekst i Enebakk kommune i årene som kommer og kommunen redegjør i
kommunedelplanen for at det er viktig å tenke framtidsrettet for å sikre en god nok idrettsanleggsdekking
fremover. Sammenlignet med andre kommuner i Follo og Nedre Romerike er anleggsdekkingen per
innbygger i Enebakk nokså god når det kommer til antall kunstgressbaner per innbygger. Derimot er det
noe færre spilleflater i idrettshall og svømmebassenger per innbygger sammenlignet med de
omkringliggende kommunene. I Enebakk kommune er det tre idrettshaller og et svømmebasseng.
Kommunen har kartlagt hvilke aktiviteter som holder til i kommunen som har behov for bedre
anleggskapasitet. Kommunen har også kartlagt naturområder som trenger oppgraderinger for å bedre
mulighetene for fysisk aktivitet. Enebakk idrettsråd har fremmet en prioriteringsliste for ordinære
idrettsanlegg. Her fremgår det at det er ønskelig å bygge nye anlegg.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Samferdsel»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Andel km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for av alle
kommunale veier

18,3

18,3

15,4

17,2

25,1

Andel kommunale veier og gater med
belysning av alle kom. veier og gater

88,3

58,3

64,6

71,9

72,8

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier
og gater av totale netto. driftsutgifter til
kommunale veier og gater

15,2

21,3

24

15,5

22,4

18,5

28,8

Andel kommunale veier og gater uten fast
dekke av alle kommunale veier og gater

53,3

30

41,5

25

23,2

14,1

26,4

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innb.

946

1136

1276

1284

1125

1121

1764

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs
kom. veier og gater per kilometer belyst vei

6415

8114

12619

8696

20634

21113

21765

Brutto investeringsutgifter til kommunale
veier og gater per innbygger

2211

2044

3680

1861

1466

1148

1501

Antall km tilrettelagt for syklende som er et
kommunalt ansvar

Akershus

Alle

27
83,6

15,4
64

11

11

10

11

617

699

5738

Netto driftsutgifter til kommunale veier og
gater per innbygger

861

1040

1188

1199

961

999

1111

Netto driftsutgifter til kommunale veier og
gater per km

156800

189717

201446

208063

154772

244029

159972

KOSTRA-tallene viser at Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger er blitt
redusert de siste fire årene, men ligger likt som sammenlignbare kommuner og
10.09.2020
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landsgjennomsnittet. Antall kilometer tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar har vært
uendret de siste fire årene. Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per
kilometer belyst vei har økt de siste årene, med en reduksjon i 2019.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at vei, park og idrettsanlegg er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer vei, park og idrettsanlegg som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om vei, park og idrettsanlegg er et område politikerne
vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at
skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav til lav, mens
konsekvensen er liten til moderat.

5.3.6. Landbruk
Hovedoppgavene til kommunenes «Landbrukskontor» knytter seg til tilskudds- og lovforvaltning. Områdene
reguleres av blant annet jordlova211, konsesjonsloven212, skogbrukslova213, lov om motorferdsel i utmark214,
viltloven215, naturmangfoldloven216, plan- og bygningsloven217 og friluftsloven218. I tillegg kommer en rekke
forskrifter og rundskriv.
Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike tilskuddsordninger i landbruket.
Videre har kommunene både myndighet og tilsynsoppgaver etter konsesjonsloven i forbindelse med
eierskifte, og etter jordloven i forbindelse med nydyrking, deling eller omdisponering av
jordbrukseiendom, og i forbindelse med driveplikt. Kommunen har også ansvar for å kontrollere at

211
212
213
214
215
216
217
218

LOV 1995-05-12
LOV 2003-11-28
LOV 2005-05-27
LOV 1977-06-10
LOV 1981-05-29
LOV 2009-06-19
LOV 2008-06-27
LOV 1957-06-28

nr 23: Lov om jord (jordlova)
nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova)
nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven)
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skogbruksloven følges, og kan fastsette meldeplikt for planer om hogst og tiltak knyttet til foryngelse og
stell av skog.
Saksbehandling og forvaltning av landbruk og vilt er viktig sett opp mot bærekraft, rekreasjon,
næringsutvikling og ressursutnyttelse i lokalsamfunnet. Men det er et område med begrenset lokal
myndighet. Området er styrt av både statelige lovverk og tilskuddsrammer og til dels internasjonale
avtaler om å ivareta sjeldne arter, samt å hindre spredning av uønskede arter.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I Enebakk kommune er det totalt 283 landbrukseiendommer med jord eller skog, eller begge deler,
registrert i Jordregisteret for Enebakk. Det er 26.568. dekar fulldyrka jord og 4.250 dekar beiteareal.
Ettersom mange jordbruksarealer blir leid bort, er det ca. 90 landbruksforetak i kommunen som
produserer korn, gras og/eller kjøtt/melk. Landbruket i Enebakk preges av kornproduksjon, i alt 20.000
dekar, som utgjør 75% av fulldyrka jord. Resten er eng og beite219.
Enebakk kommune har utarbeidet Tiltaksstrategi for SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket. Her
fremkommer det at den største miljømessige utfordringen i landbruket i dag er erosjon og tap av jord som
samtidig representerer en stor kilde til forurensning av vann og vassdrag. I Enebakk kommune ligger mer
en halvparten av fulldyrka jord i erosjonsklasse 3 og 4. I tiltaksstrategi for SMIL fremkommer det at å
redusere forurensning er det viktigste jordbruket kan jobb med i perioden fremt til og med 2022.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Landbruk»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling i prosent
av totale netto driftsutgifter

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

0,4

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning
korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)

2133

2031

2520

2508

53683

38908

830758

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling per
landbrukseiendom (1000 kr)

8,6

8,2

10,2

10,2

..

..

..

Landbrukseiendommer

248

248

247

247

..

..

..

80

77

78

81

..

..

..

Jordbruksareal i drift (dekar)

26257

26013

25604

25912

..

..

..

Produktivt skogareal (dekar)

Jordbruksbedrifter

145625

145625

145364

145364

..

..

..

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre
formål enn landbruk (dekar)

11

0

0

12

709,9

672,2

9172,8

Omdisponering av dyrka jord til andre formål
enn landbruk (dekar)

11

0

0

9

486,7

332,3

4600,1

0

0

0

3

223,2

339,9

4572,7

Omdisponering av dyrkbar jord til andre
formål enn landbruk (dekar)

219

Enebakk kommune, Jordbruk i Enebakk. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/jordbruk-i-enebakk.350734.no.html
10.09.2020
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Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

Godkjent nydyrka areal (dekar)

0

0

0

0

1015

502

27493

Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov

3

4

6

5

454

220

7959

KOSTRA-tallene viser at landbrukseiendommene stort sett har holdt seg stabile. Jordbruksbedrifter,
produktivt skogareal og jordbruksareal viser ingen vesentlige endringer i perioden. Det foreligger ingen
innrapporterte gjennomsnittstall for andre kommuner, fylket eller landet.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at landbruk er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer landbruk som en moderat til viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om landbruk er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen,
svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er ubetydelig.

10.09.2020
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6. Risikovurdering – Organisasjonsperspektivet
Organisasjonsperspektivet tar for seg hvordan kommunen er organisert og hvilken styring og organisering
den har for å nå de oppsatte mål for tjenesteproduksjonen, samt hvordan saksbehandling og interne
tjenester blir ivaretatt. Organisasjonsperspektivet retter fokuset mot om tjenesteproduksjonen, og
støttefunksjoner til disse, er effektiv og i tråd med lover og regler.

6.1. Organisering
Kommuneloven gir klare føringer for hvordan en kommune skal organiseres. Den mest utbredte
styreformen er formannskapsmodellen, men det er også åpnet for at man kan benytte parlamentarisk
styreform

220

. Kommunens øverste folkevalgte organ er kommunestyret

221

som ledes av ordfører

222

. Under

kommunestyret skal det opprettes et formannskap og flere utvalg og/eller råd.
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne

223

, og skal velge et

224

. Kontrollutvalget er direkte underlagt og

rapporterer til kommunestyret.
Kommunestyret skal ansette en kommunaldirektør, som skal være leder for kommunens administrasjon

225

.

Ut over dette legger kommuneloven ikke føringer for hvordan kommunen skal organiseres administrativt.
Valg av administrativ organisasjonsmodell kan ha betydning for vurdering av risiko. Hvor mange nivåer
man velger vil ha betydning for nærhet til eventuelle situasjoner, samt hvor mange enheter eller personer
en leder skal følge opp.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ifølge kommunens organisasjonskart kommunen delt inn to administrative ledernivåer, dette er
rådmannsnivå og kommunalsjefsnivå. Kommunen er ledet av rådmann med tillegg av tre kommunalsjefer
som leder hver sin avdeling. Kultur- og oppvekst avdelingen med 12 enheter. Helse og omsorgsavdelingen
med 10 enheter. Teknikk og samfunn med fem enheter. I tillegg har kommunen felles støttefunksjoner
som personal, IKT, budsjett og regnskap.
I kommunens handlingsprogram 2020-2023 er det ikke omtalt store endringer av kommunens organisering.
Planen er at alle i kommunens ledelse skal sitte samlet på rådhuset, det er påpekt at det er viktig med

220
221
222
223
224
225

Kommuneloven (2018) Kapittel 10. Parlamentarisk styreform
Kommuneloven (2018) Kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer.
Kommuneloven (2018) Kapittel 6. Ordfører
Kommuneloven (2018) § 22-1. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
Kommuneloven (2018) § 23-1. Kontrollutvalget
Kommuneloven (2018) kapittel 13, Administrasjonen
10.09.2020
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felles ledelse og tverrfaglig samarbeid i kommunen226. I dette handlingsprogrammet foreslår rådmannen å
opprette egen prosjektenhet. Med styrking av prosjektledelse vil rådmannen få tettere oppfølging og være
i stand til å styre flere prosjekter i egenregi. Dette skal på sikt lønne seg økonomisk for kommunen.
Skatteoppkreverfunksjonen er blitt overført til staten fra 1.1.20.
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens organisering under kapittel 3.2.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen mener organiseringen av kommunen er preget av lite kompleksitet. Kommunen har i de senere
årene hatt fokus på medarbeidskapsprosesser, spesielt innenfor helsefeltet. Administrasjonen opplever at
de samarbeider godt på tvers av fagmiljøene, men ser at enkelte fagmiljøer er små.
Kommunen har opprettet en prosjektenhet. De har erfart at det er utfordrende å tak i prosjektledere, og
har derfor måttet kjøpe prosjektlederkompetanse eksternt.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjoner på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at organisering er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer organisering som en moderat til viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om organisering er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen,
svarer 11,1 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Lav til moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
11,1 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er liten til moderat.

226

Enebakk kommune, Handlingsprogram 2020-2023.
10.09.2020
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6.2. Økonomisk situasjon
Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det
finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
Mange elementer kan påvirke en
kommunes økonomiske
situasjon. Kommunene får en
stor andel av sine inntekter
gjennom overføringer fra staten,
som rammetilskudd
(innbyggertilskudd og
regionalpolitiske tilskudd),
Øremerkede tilskudd,
skatteinntekter og
egenbetalinger.
Inntektsnivået til kommunene
avhenger av flere variable, og
demografi vil ofte ha en
betydning. Er det en tilflyttings-

Figur 1 - Illustrasjon fra Kommunal og moderniseringsdepartementet

eller fraflyttingskommune? Hvilket utdanningsnivå innbyggerne i en kommune har vil ofte påvirke
skatteinntektene til kommunen. Enkelte kommuner har også vesentlige inntekter fra sine naturressurser,
som for eksempel kraft.
Kostnadssiden er ofte bundet opp til investeringskostnader, driftskostnader på bygg og lønnskostnader.
Dette er ofte ikke kostnader som kan endres drastisk over kort tid.
Hvis økonomiplan eller budsjett vedtas med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk ikke inndekkes
innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i registeret om betinget
godkjenning og kontroll (ROBEK).227
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommunen fikk et positivt regnskapsmessig resultat for 2019 på kr 16,6 mill. kr. Driftsområdene
hadde et underskudd på 10,3 mill. kr. Det positive resultatet skyldtes merinntekter på finansområdet på
26,9 mill. kr. Merinntektene skyldes primært høy inntektsutjevning, netto renter og et positivt
premieavvik på pensjon.

227

Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
10.09.2020
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Rådmannen har i handlingsprogrammet 2020-2023 redegjort for at Enebakk kommune gjennom flere år har
hatt en anstrengt økonomi. Årsaken til denne situasjonen er sammensatt. Noe forenklet ligger forklaringen
på noe av merforbruket i lovreguleringer, forslaget til statsbudsjett og lavere befolkningsvekst enn
forventet. Veksten i de frie inntektene, skatt og rammetilskudd, dekker ikke økningen i lønn og
prisstigning228.
I løpet av kommende 4-års periode må kommunen realisere besparelser på til sammen i underkant av kr 25
mill. kr. for å unngå underskudd. Rådmannens budsjettforslag inneholder betydelige og krevende
innsparingstiltak. Rådmannen har i budsjettforslaget for 2020 budsjettert med et negativt netto
driftsresultat. Rådmannen anbefaler kommunestyret å utrede inntektspotensialet ved eiendomsskatt.
Kommunen må forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid jr. kml. §
14-1. Rådmannen anbefaler derfor både kutt i tjenestetilbudet og en utredning for innfasing av
eiendomsskatt.
Enebakk kommunes rapport for første tertial 2020 framgår det at det forventes at avdelingene vil gå med
et totalt underskudd på 39 mill. kr. av dette er om lag 32 mill. kr en direkte konsekvens av Covid-19. Det
er henvist til at denne prognosen er beheftet med meget stor usikkerhet. Krisepakker fra staten vil kunne
påvirke kommunens resultat for 2020. Overskridelse dekkes av disposisjonsfondet229.
Kommunen har ikke vært registrert i ROBEK230 siden 2006, kommunen var registeret i 2002.
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens økonomi under kapittel 3.3.

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Regnskap»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter

Akershus

Alle

4,7

2,3

0,2

2,6

1,4

3

1,9

Årets mindre-/merforbruk i driftsregnskapet i
prosent av brutto driftsinntekter

3,6

1,3

0

2,1

0,9

1,5

1,2

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av
brutto driftsinntekter

24,5

20,1

28,7

36,8

18,2

28,6

17

Netto renteeksponering i prosent av brutto
driftsinntekter

52,2

74,8

80,8

103,1

58,2

48,2

43,1

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i
prosent av brutto driftsinntekter

115,6

131,7

148

152

121,7

114,7

106,2

Frie inntekter per innbygger

49343

50681

51650

53670

54699

57054

58484

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter

14,9

15,8

14,7

16,2

12

18,2

11,5

Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter

20,1

34,8

21,6

8,7

16,5

18,9

16,6

228

Enebakk kommune, Handlingsprogrammet 2020-2023.
Enebakk kommune, Rapport for første tertial 2020.
230 Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra
Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Godkjenningsordningen
er begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse.
229
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Enebakk
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Egenfinansiering av investeringene i prosent
av totale brutto investeringer

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Akershus

Alle

17,3

25,3

31,7

22,9

33,8

36,4

40,9

Av tabellen ser vi at driftsresultater for 2019 er noe høyere for Enebakk enn for sammenlignbar
kostragruppe og landet. Frie inntekter pr innbygger har økt i perioden, men Enebakk ligger noe lavere enn
sammenlignbare kommuner. Kommunens langsiktige gjeld i prosent av brutto driftsinntekter har også økt i
perioden og ligger over tallene i sammenlignbare kommuner.
Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert som
den 271 beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi.

Kommunebarometeret

Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 1 beste

Enebakk kommunes rangering
innenfor området ØKONOMI

kommunen i Norge.
Kommunen bruker 1,82 % av brutto inntekter til å betjene gjeld før
avdrag, gjennomsnittet for resten av kommune - Norge er 0,46 %.

2018

2019

2020

356

376

271

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ

Enebakk kommune har mindre netto utgifter til både skole, helse-

2018

2019

2020

og omsorg og barnevern enn gjennomsnittet for landet, dette gjør

6

44

1

at kommunen er rangert som den beste kommunen innenfor
kostnadsnivå.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Ettersom kommunen har trange rammer og opplever å ha det de beskriver som tøffe budsjettrunder,
jobber kommunen nå med en tiårsplan for å ha gode planer og forutsigbarhet. Kommunen forteller at de
har fått flere oppgaver, uten at de har fått flere ansatte, hvilket gir et økende press på kommunens
ressurser.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført noen forvaltningsrevisjoner på området de siste årene
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at økonomiske situasjonen er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer den økonomiske situasjonen som en viktig til
veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om den økonomiske situasjonen er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 11,1 % av respondentene at dette er et område de
ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig til veldig viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
11,1 %

10.09.2020
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Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat, mens konsekvensen er
alvorlig.

6.3. Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging
Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det
finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
Kommunestyret skal selv vedta

231

økonomiplan, årsbudsjett, konsolidert årsregnskap, årsberetning,

finansielle måltall, økonomireglement og finansreglement. Dette gjelder blant annet for kommunen,
kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.
Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og kan utgjøre handlingsdelen til
samfunnsdelen. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistiske og årsbudsjettet
er bindende. Budsjettoppfølgingen har derfor en sentral rolle i styringen av kommunen.
Kommunedirektøren har plikt til å rapportere om budsjettavvik, og foreslå budsjettendringer. I
årsberetningen skal det redegjøres for vesentlige budsjettavvik, inkludert avvik fra premissene for bruk av
bevilgningene, og eventuelt merforbruk skal dekkes inn året etter at det oppsto.232
Dersom økonomiplan eller budsjett fremlegges med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk ikke
inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i registeret om
betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).233
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I handlingsprogram for 2020-2023 har rådmannen hatt fokus på å opprettholde så godt tjenestetilbud som
mulig til innbyggerne innenfor svært trange økonomiske rammer. Kommunens driftsbudsjett for 2020 er i
underkant av 554 mill. kroner, en økning på 3,3 % fra 2019. Det er planlagt helt nye investeringer for ca.
70 mill. kroner i HP. Mesteparten av nye investeringsmidler er knyttet til gjenoppbygningen av Familiens
hus, som i stor grad finansieres av forsikringsoppgjøret234.
I driftsbudsjettet er det innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for
lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering. Driftsbudsjettet blir presentert i faste 2020-priser.
Følgende faktorer er lagt til grunn i budsjettprosessen: prisvekst 2,1 %, lønnsvekst 3,6 %, deflator 3,1 %,
lånerente 2,05 % økende til 2,4 % fra 2022.

231
232
233
234

FOR 2019-06-27 nr 714: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Kommuneloven (2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 22. juni 2018 nr, 83, kapittel 14. Økonomiforvaltningen
Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
Enebakk kommune, Handlingsplan 2020-2023.
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at årets budsjettprosess har blitt annerledes grunnet Covid-19. Kommunen har tatt i
bruk Framsikt som er et elektronisk verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og
virksomhetsstyring. Kommunen følger opp budsjettene hver måned, og ved hver tertial. Administrasjonen
opplever at det er god budsjettdisiplin i enhetene, men ser at det er utfordrende å holde seg til
budsjettet.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging er blant kommunens oppgaver,
tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne
vurderer budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging som en viktig til veldig viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 16,7 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
16,7 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
moderat.

6.4. Økonomisk internkontroll
Det kan skilles mellom spesifikk internkontroll på tjenesteområder, og mer generell for gjennomgående
støttefunksjoner. Økonomisk internkontroll er en sentral del av virksomhetens internkontroll, og knytter
seg til regnskapet, og transaksjoner som ender i regnskapet.

235

Den skal bidra til at kommunen når sine

økonomiske mål, og forhindre misligheter. Sentrale rutiner innenfor økonomisk internkontroll vil ofte
være ensartede for hele eller store deler av kommunen. Budsjettoppfølgingen tjener som sentral rutine
for å redusere risikoen for at kommunen ikke oppnår økonomiske mål, og aktuelle kontrolltiltak for å
redusere risikoen for misligheter kan være arbeidsdeling, avstemminger og lederoppfølging.
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Det er et grunnleggende krav til økonomiforvaltningen at kommuner skal forvalte finansielle midler og
gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko236, og økonomisk internkontroll vil også
omfatte finansforvaltningen.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune benytter seg av kvalitetssystemet Compilo. Alle kommunens rutiner,
styringsdokumenter osv. er tilgjengelig i systemet.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen ser at Framsikt er et godt verktøy for sikre den økonomiske internkontrollen. De beskriver det
som et godt verktøy for dem til benchmarking mot andre kommuner.
Kommunen har per i dag fem lån. Kommunen har en egen gjeldsforvalter som bistår kommunen.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon om Internkontroll i
Enebakk kommune. Formålet var å undersøke om Enebakk kommune har etablert et internkontrollsystem
som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll.
Revisjonen konkluderte med at Enebakk kommune hadde på plass mange av elementene som hører med i
kommunal internkontroll. Kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem,
men en del dokumenter trenger oppdatering. Kunnskapen om kvalitetssystemet blant de ansatte bør
høynes. Enebakk kommune har i hovedtrekk et godt kontrollmiljø, men med noen forbedringsområder.
Enebakk kommunes administrasjon har en møtestruktur som tilsier at informasjon mellom rådmannens
ledergruppe og enhetene flyter bra. Kommunalsjefer har jevnlige møter med sine enhetsledere, og
informasjon fra disse medbringes til ledermøter med rådmannen. Rådmannen får dermed nødvendig og
hurtig informasjon om enhetenes drift. Kommunalsjefer gir uttrykk for at rådmannen har god oversikt over
driften i avdelingene.

Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2018 en forvaltningsrevisjon av arbeidet knyttet til byggingen av
Kirkebygden sentralrenseanlegg. Forvaltningsrevisjonsrapporten belyser sentrale sider ved
investeringsprosjektet, herunder årsaker til at den løpende regnskapsrapporteringen på prosjektet ikke
reflekterte kommunens faktiske bokførte kostnader. Fokus i forvaltningsrevisjonen var økonomistyringen
av prosjektet. (se avsnitt 5.3.2) Prosjektet gikk utover de budsjetterte kostnadsrammer. Enebakk
kommune har i 2020 opprettet en prosjektenhet, men ansvar for oppfølging av kommunenes
investeringsprosjekt.
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Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2019 en forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølgingen i
kommunen. I den forbindelse så undersøkte revisjonen problemstillingen «hvilke økonomiske sider har
sykefraværet for Enebakk kommune?». Problemstillingen var avgrenset til oppfølging av
sykelønnsrefusjoner.
Revisjonen fant at Enebakk kommune holder på med et omfattende og ressurskrevende arbeid for å få
utestående sykelønnsrefusjoner fra NAV. Mangler ved arbeidet gjort tidligere år av NAV og kommunen, har
gjort at kommunen har hatt utestående sykelønnsrefusjoner fra 2011 frem til 2018. Kommunen har fått
refundert utestående krav fra 2011 og 2012, og jobber parallelt med å få refundert utestående krav fra
2013 til 2018.
Digitalisering av sykelønnsrefusjoner har gitt bedre kontroll og oversikt i arbeidet med å følge opp
sykelønn for kommunen.
Revisjonen kom da med følgende anbefaling:


Å stille tilstrekkelig ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av sykelønnsrefusjoner for å unngå
oppbygging av refusjonsrestanser.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at økonomisk internkontroll er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer økonomisk internkontroll som en viktig del
av kommunens oppgaver. På spørsmål om økonomisk internkontroll er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er veldig lav, mens konsekvensen
er alvorlig.
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6.5. Kommunens eiendeler
Det er viktig for en kommune å ha oversikt over sine eiendeler og ha systemer for hvordan man følger opp
inn- og utgang av disse verdiene. Manglende kontrolltiltak kan medføre svinn, økonomisk tap og svak
ressursbruk ved å foreta unødvendige kjøp. Kommunens avskrivbare anleggsmidler skal registreres i
balansen.
Kommunen skal ha utarbeidet et finansreglement

237

, og dette skal blant annet si noe om formålet med

forvaltningen, risiko, likviditet, tidshorisontavkastningsmål og hvordan avvik skal håndteres.
Finansreglementet skal kvalitetssikres av en uavhengig instans med tilstrekkelig kompetanse før det
vedtas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Forvaltningen
skal rapporteres til kommunestyret, og må tilfredsstille kravene i forskriften.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ifølge regnskapet for 2019 hadde Enebakk kommune anleggsmidler for 2 115 mill. kr, dette er en økning
på 64.4 mill. kr fra 2018. Disposisjonsfond utgjorde 111,6 mill. kr, en økning på om lag 1,6 mill. kr.
Bundne driftsfond er på 5,1 mill. kr mens ubundet investeringsfond er på 5,1 mill. kr og bundet
investeringsfond på om lag 24,8 mill.kr.
Finansreglement er utarbeidet er utarbeidet i november 2019. Reglementer er godkjent av revisjonen. Det
er i tillegg utarbeidet interne rutiner for finans og gjeldsforvaltningen, dette er oppdatert og revidert i
2017.
Årsrapport for 2019 redegjør for resultatutvikling for finansielle måletall og for gjeldsutvikling.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke blitt gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at kommunens eiendeler er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer kommunens eiendeler som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om kommunens eiendeler er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
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FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, Kapittel 2. Finans- og
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Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat til alvorlig
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
alvorlig.

6.6. Offentlige anskaffelser
Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser

238

med tilhørende forskrifter.

Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte
fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende forskrifter,
gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. Alle statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet av regelverket, og det gjelder alle anskaffelser av
varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter.
En oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører, hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser for å
omgå bestemmelsene. Den skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
Loven stiller også krav til at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til miljømessige konsekvenser,
klimavennlige løsninger, livssykluskostnader, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, grunnleggende
menneskerettigheter, antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming.
Formålet med loven og tilhørende forskrifter er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samt
bidra til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte gjennom at det offentlige
opptrer med integritet.
Kommunerevisjonen arbeider for tiden med forenklet etterlevelseskontroll (se kapittel 1.3.1) med
offentlige anskaffelser som tema. Behovet for nærmere undersøkelser på området kan vurderes når
resultatet fra den forenklede etterlevelseskontrollen er klart.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
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Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune er deltager i en interkommunal innkjøpsordning sammen med Aurskog-Høland og
Nittedal kommuner. Et betydelig antall rammeavtaler er inngått i dette samarbeidet. Enebakk kommune
har i tillegg ansatt egen innkjøper. Innkjøpsreglement er utarbeidet. Rutinen beskriver hvordan innkjøp
under kr 100 000, mellom kr 100 000 og 500 000 og anskaffelser over kr 500 000 skal gjennomføres.
Et søk på KOFA sine sider viser at Enebakk kommune i 2015 ble klaget inn i forbindelse med vurdering av
tildeling av et anbud. KOFA konkluderte med at det ikke var brudd på regelverket. Det er ikke registrert
andre klager på Enebakk kommune i KOFA sitt register.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området. Viken kommunerevisjonen IKS arbeider for tiden
med forenklet etterlevelseskontroll (se kapittel 1.3.1) med offentlige anskaffelser som tema.
Behovet for nærmere undersøkelser på området kan vurderes når resultatet fra den forenklede
etterlevelseskontrollen er klart.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at offentlige anskaffelser er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer offentlige anskaffelser som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om offentlige anskaffelser er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 11,1 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
11,1 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
alvorlig.
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6.7. Offentlig støtte
Formålet med reglene om offentlig støtte

239

er å sikre at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og

like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Et felles regelverk om offentlig støtte for hele EØSområdet skal bidra til å styrke samhandelen og de økonomiske forbindelsene mellom medlemslandene,
med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler, samt bidra til å unngå et subsidiekappløp
mellom EØS-statene.
Støttereglene skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer
fremfor andre, på en måte som påvirker samhandelen negativt. Dette innebærer at støttegiver er
forpliktet til å gi støtten i samsvar med en av bestemmelsene som følger av EØS-avtalen. Men dersom en
virksomhet har mottatt støtte som viser seg å være ulovlig, må virksomheten betale tilbake støtten.
Konsekvensene for støttemottager kan derfor bli store av ulovlig tildelt støtte.
Det er seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte:
1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret).
2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form, tildeling av offentlige midler etter en
offentlig beslutning.
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren, som for eksempel et tilskudd, lån eller
garanti på gunstige betingelser, kjøp til underpris osv.
4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester i forhold til
andre (selektivitetsvilkåret).
5. Støtten kan virke konkurransevridende, i realiteten eller truer med å vri konkurranse.
6. Støtten kan (være egnet til å) påvirke samhandelen mellom EØS-landene.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Revisjonen er ikke kjent med at Enebakk kommune har gitt økonomisk støtte til private som faller inn
under disse reglene. Det gis tilskudd til private barnehager. Dette er regulert av lovverk.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen opplever å ha god kontroll innenfor dette området, og at de benytter seg av tilgjengelige
midler. Kommunen ser likevel utfordringer knyttet til at det er forpliktelser knyttet til gitte midler, og at
disse må følges opp. De vurderer derfor alltid om de kan følge opp forpliktelsene som er knyttet til
ressursene, før de eventuelt mottar disse.
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Kommunen mener de har utarbeidet gode rutiner for å hjelpe idrettslagene. Kulturavdelingen i kommunen
bruker en del tid på å søke tilskudd som ikke krever ekstra økonomisk hjelp fra kommunen.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at offentlig støtte er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer offentlig støtte som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om offentlig støtte er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.

Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat til viktig

Prioritert av

Moderat
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat og konsekvensen er
moderat.

6.8. Internkontroll og kvalitetssikring
Internkontroll er et vidt begrep og kan omfatte prosesser for å gi rimelig sikkerhet for målrettet og
effektiv drift, pålitelig rapportering, og overholdelse av lover og regler.

240

Kommunene har tradisjonelt

hatt mange ulike kontrolltiltak, men de har gjerne vært fragmenterte og lite systematiserte. Dette har
medført risiko for at avvik ikke har blitt avdekket og fulgt opp, og vi har sett uønskede hendelser i
kommunesektoren, som kan knyttes opp til svikt i internkontrollen.
Den nye kommuneloven stiller krav til at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren skal som ansvarlig for
internkontrollen utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, ha
nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik, dokumentere
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internkontrollen og ved behov evaluere og forbedre prosedyrer og tiltak for internkontroll.
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret minst én gang i året.

241

Spørsmål knyttet til internkontroll berøres i de fleste forvaltningsrevisjonsrapporter på ulike områder.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av årsrapport for 2019 framgår det at kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i
kvalitetssystemet Compilo. Systemet holderkontinuerlig oversikt over hvilke dokumenter som trenger
revidering. Kommunen arbeider aktivt med informasjon og opplæring for at kunnskap om kvalitets- og
avvikssystemet skal høynes blant de ansatte. Økning i antall avvik de siste årene er et resultat av dette
arbeidet. Registrering av avvik er medvirkende til at det settes fokus på det løpende og kontinuerlige
forbedringsarbeidet i kommunen.
Revisjonen har ikke opplysninger om at det er gjennomført ROS-analyse vedrørende misligheter.
Anbefalingen som ble gitt den gjennomførte forvaltningsrevisjonen inneholdt bl.a. utarbeidelse av en
antikorrupsjonsplan. Rådmannen uttalte at dette skulle vurderes ut ifra de kurs som skulle gjennomføres.
Enebakk kommune er medlem av Transparency International. Enebakk kommune har utarbeidet rutine for
varsling av kritikkverdige forhold.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen benytter seg av Kvalitetslosen for internkontrollen. De ser at det gjenstår noe arbeid for å få
en helhetlig oversikt på internkontrollen.
Forvaltningsrevisjon
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll i Enebakk kommune i 2018 av Follo
distriktsrevisjon IKS. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om Enebakk kommune har
etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll.
Det ble konkludert med at Enebakk kommune har på plass mange elementer som hører med i kommunal
internkontroll. Kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem, men en del
dokumenter trenger oppdatering. Kunnskapen om kvalitetssystemet blant de ansatte bør høynes.
Kvalitetssystemet inneholder også et avvikssystem. Kunnskapen om avvikssystemet bør høynes, samt at
flere avvik trolig bør meldes, og meldte avvik bør utnyttes bedre til tjenesteforbedring. Risikovurderinger
av mål på overordnet nivå og i resultatenhetene gjøres bare delvis. En samlet, systematisk oversikt over
internkontrollarbeidet i Enebakk kommune mangler. Enebakk kommune har mange elementer på plass for
å forebygge korrupsjon, som Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Enebakk kommune (2017),
varslingsordning og kontrollmiljø. Antikorrupsjonsplan bør utarbeides, inkludert risikovurdering av hvor
det er størst sannsynlighet for korrupsjon. Enebakk benytter balansert målstyring for alle enheter. Det er i
liten grad gjennomført risikovurderinger av disse målene.
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Følgende anbefalinger ble gitt:


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.



Høyne ansattes kjennskap til Kvalitetslosen og oppfordre dem til å melde avvik, samt utnytte
meldte avvik til forbedringer i større grad.



Utarbeide en antikorrupsjonsplan.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at internkontroll og kvalitetssikring er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer internkontroll og
kvalitetssikring som en viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om internkontroll og
kvalitetssikring er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 22,2 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
22,2 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav, mens konsekvensen er
alvorlig.

6.9. Personvern
Personvern er et veldig tidsaktuelt tema på bakgrunn av det fokus som har vært på området i forbindelse
med den nye personvernforordningen242 som ble vedtatt i EU 27. april 2016, og senere ble tatt inn som
norsk lov gjennom den nye personopplysningsloven243 som fikk anvendelse fra 25. august 2018.
Regelverket gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger, og ved ikkeautomatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Dette innebærer
at det ofte vil omhandle elektronisk behandling (IKT) av personopplysninger, men at det også i gitte
tilfeller vil omfatte manuell behandling (papir). Det «nye» regelverket presiserer flere viktige prinsipper
som åpenhet, samtykke, begrunnelse og begrensning av bruk, lagring, retting, overføring, samt mulighet

242

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
243 LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
10.09.2020
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til å protestere mot bruk. Regelverket gir også adgang til å ilegge betydelig høyere gebyr ved overtredelse
av reglene enn tidligere. Datatilsynet er både tilsyn

244

og ombud. Tilsynsfunksjonen går ut på å

kontrollere om virksomheter etterlever personvernreglene.
Det er viktig at kommunen har oversikt over systemer som behandler personopplysninger og
informasjonsutvekslingen (integrasjon) mellom systemene. Det er også viktig å vite hvilke typer
personopplysninger som behandles, hvilke opplysninger som (skal) oppbevares og hvor lenge de (skal)
oppbevares. Et viktig moment i dette blir om kommunen har gjennomført en vurdering av
personvernkonsekvenser.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har et personvernombud, som er organisert under leder for arkiv. Personvernets
arbeidsoppgaver er245:


Bistå alle som er registrert med å ivareta rettighetene sine



Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet



Føre oversikt over behandlingen av slike opplysninger



Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll



Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger



Være kontaktperson for Datatilsynet

Alle innbyggere har visse rettigheter til innsyn i kommunens behandling av personopplysninger. De har rett
til innsyn i generell informasjon og opplysningene som er registrert om dem. Ansatte har på samme måte
rettigheter til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert om dem. For mindreårige og
umyndige har foresatte eller verger etter omstendighetene rett til innsyn i registrerte opplysninger.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon de siste årene på området.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at personvern er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer personvern som en viktig del av kommunens oppgaver. På
rerespondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:

244
245

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/
Enebakk kommune, Personvernombud. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/personvernombud.469479.no.html
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Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Alvorlig til veldig alvorlig
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat, mens konsekvensen er
moderat til alvorlig.

6.10. Personalforvaltning (Arbeidsgiverpolitikk / ledelse / kompetanse)
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret, og kan vedta arbeidsgiverstrategier og
reglementer. Det kan være en utfordring for kommuner å rekruttere og beholde personale med ønsket
kompetanse, og arbeidsgiverstrategien kan være et verktøy for å bli en attraktiv arbeidsgiver og redusere
risikoen på området.
I ny kommunelov er kommunedirektøren er gitt ansvar for å utøve det løpende arbeidsgiveransvaret, og
har med det det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon,
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov.246
Kommunestyret som det øverste organet i kommunen treffer vedtak på vegne av kommunen, men kan
delegere myndighet innenfor rammene av kommunelov og annen lov.247 Gjennom å vedta
delegasjonsreglement kan kommunestyret ta stilling til og synliggjøre rolle- og ansvars-fordelingen i
kommunen, og redusere risiko for konflikter om hvem som kan bestemme hva.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommunens arbeidsgiverpolitikk er ikke omtalt i handlingsprogram eller i årsrapport. Erfaringsmessig er
området helse og omsorg et område hvor det er utfordringer i forhold til å både beholde og rekruttere
personell med rett kompetanse. Det er utarbeidet en opplæringsplan i HOS avdelingen (2019). Planen
kartlegger hvilken kompetanse som finnes i de enkelte enheter, hva behovet er og hvilke opplæringstiltak
som skal gjennomføres for å tilfredsstille behovet.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at personalavdelingen har hatt et høyere tempo som følge av covid-19, spesielt
knyttet til rekruttering. Personalområdet påvirker ikke innbyggerne direkte slik som andre
tjenesteområder i kommune. Personal er en viktig funksjon for kommunens ansatte knyttet til reglement,
sykefraværsoppfølging, sykelønn og NAV.

246
247

Kommuneloven (2018) § 13-1. sjuende ledd. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Kommuneloven (2018) § 5-3. Intern delegering
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Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at personalforvaltning er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer personalforvaltning som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om personalforvaltning er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
0,0 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er modert, mens konsekvensen er
liten til moderat.

6.11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på
alle plan i virksomheten, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Arbeidsmiljøloven konkretiserer krav til systematisk HMS-arbeid, noe som omfatter å fastsette mål, ha
oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, kartlegge og vurdere risikoforhold, iverksette
tiltak for at arbeidsmiljøet skal være i samsvar med lovkrav, forebygge og følge opp sykefravær, med
mer.248 HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig, og oppdateres.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune har rammeavtale om kjøp av bedriftshelsetjenester fra privat selskap. Tjenesten
benyttes også til veiledning. Kommunen har 21 verneombud fordelt på 21 verneområder.
Hovedverneombudet er frikjøpt til 25% stilling.

248

Arbeidsmiljøloven (2005). Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av fem arbeidsgiverrepresentanter og fem arbeidstakerrepresentanter,
samt ordføreren og en representant fra Follo Bedriftshelsetjeneste. På møte 24.2 ble årsrapporter
vedrørende HMS-arbeidet i 2019 gjennomgått. Årshjul for HMS-arbeid 2020 ble godkjent. Sykefraværet
2012 til 2019 ble behandlet. Enebakk kommune har for 2019 hatt som mål å ha et nærvær på 92,5 % dvs.
et sykefravær på 7,5 %.
Tall fra Enebakk kommunes årsberetninger de siste årene viser følgende sykefravær:

2016249

2017250

2018251

2019252

Hele kommunen

8,7

7,8

9,0

9,3

Sentraladministrasjonen

5,9

3,8

7,4

6,9

Kultur- og oppvekstavdelingen

8,5

6,5

7,1

8,2

Helse- og omsorgsavdelingen

10

10,5

10,7

10,4

Avdeling for teknikk og utvikling

7,2

7,1

13

12,3

Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen utarbeider en ny HMS-håndbok. Compilo er også et viktig verktøy for å overholde HMS-rutiner.
Vernetjenesten i kommunen har blitt styrket de siste årene, og de ser at kommunen nå har et aktivt
hovedverneombud. Kommunen ser at konsekvenser ved feil og avvik vil være større for de ansatte enn for
innbyggere.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølgingen i Enebakk
kommune høsten 2019. Formålet med revisjonen var å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende
rutiner for sykefraværsoppfølging.
Revisjon fant at Enebakk kommune har utarbeidet rutiner og veiledere for oppfølging av sykemeldte
ansatt i kommunen som er i samsvar med krav satt i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Det fremstår
for revisjonen at enhetsledere og avdelingsledere har oversikt over hvilke rutiner som kommunen har satt
ved sykefraværsoppfølging. Kommunen fører statistikk over hvert enkelt sykefravær og har oversikt over
omfanget.
En spørreundersøkelse ble sendt til alle kommunens ansatte og gav 263 svar, hvor 134 var i målgruppen
som hadde vært sykemeldte over 16 dager i løpet av de siste tre årene. Spørreundersøkelsen gir en
indikasjon på hvilke erfaringer ansatte i Enebakk kommune har gjort ved eget sykefravær. Undersøkelser
indikerer at det har vært tilfeller der kommunen ikke har systematisk fulgt opp sykemeldte i tilstrekkelig

249
250
251
252

Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk

kommune, Årsberetning
kommune, Årsberetning
kommune, Årsberetning
kommune, Årsberetning

2016
2017
2018
2019
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grad. Manglene kan knyttes til jevnlig kontakt mellom leder og ansatt, utarbeidelse og dokumentering av
oppfølgingsplan, samt dialogmøter. Dette bør følges opp. Kommunens styrke i sykefraværsoppfølging er et
godt samarbeid mellom personalavdelingen og personalansvarlige ledere i kommunens enheter.
Enebakk kommune fremstår som å ha intensjon om å arbeide aktivt med utvalgte forebyggende tiltak.
Planer er utarbeidet, men gjennomføringen av planlagte tiltak ble i 2019 satt på vent grunnet utfordringer
knyttet til finansiering som følge av ny IA-avtale.
Det har vært utfordrende å vurdere om tiltakene kommunen har igangsatt de siste årene har bidratt til å
redusere sykefraværet. I en spørreundersøkelse revisjonen har gjennomført indikerer svarene at deler av
sykefraværet i kommunen de siste tre årene kan knyttes til faktorer ved arbeidsplassen, slik som
manglende fysisk tilrettelegging, for stort arbeidspress og et dårlig psykososialt arbeidsmiljø.
Revisjonen kom med følgende anbefalinger:


Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav som er satt i
arbeidsmiljøloven.



Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og ansvar ved oppfølging av
sykefravær.



Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.



Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn
på arbeidshverdagen til de ansatte som kan resultere i sykefravær.

Tilsyn fra Frogn kommune i Kirkebygden barnehage
Frogn kommune ved kontoret for miljø og folkehelse gjennomførte tilsyn med Kirkebygden barnehage i
2018. Kirkebygden barnehage oppfylte ved tilsyn ikke alle kravene i forskriften. Vurderingen var basert på
tilsyn i form av egenmelding og relevante deler av virksomhetens internkontroll system. Barnehagen fikk
mulighet til å rette opp i pålegget.
Etter ny vurdering oppfyller Kirkebygden barnehage kravene i forskriften som dette tilsynet omfatter.
Vurderingen er basert på tilsyn i form av egenmelding og relevante deler av virksomhetens
internkontrollsystem. Kontoret for miljø og folkehelse anser tilsynet som avsluttet.
Tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Enebakk kommune – Kultur-, oppvekst – og skoleavdelingen
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge
arbeidsrelatert sykdom og skade. I 2018 gjennomførte de tilsyn i grunnskoler i Østfold og Akershus. I
Enebakk kommune førte de tilsyn med Mjær ungdomsskole, Ytre Enebakk skole, Stranden skole,
Kirkebygda barne- og ungdomsskole og Hauglia skole.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan virksomheten etterlever krav i gjeldende HMS-lovgivning
relatert til forebygging av vold og trussel om vold fra 3. part. Sentrale temaer var blant annet:
-

HMS-opplæring for ledere, vernetjeneste og øvrige ansatte

-

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og
avvikshåndtering) knyttet til vold og trussel om vold
10.09.2020
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-

Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for at ansatte kan bli utsatt for vold eller trussel
om vold, herunder fordeling av HMS-ansvar, kompetanse og ansettelsesforhold

-

Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud

-

Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold og trussel om vold

-

Bruk av bedriftshelsetjeneste og andre eksterne samarbeidspartnere

Skolene fikk i varierende grad pålegg knyttet til:
-

plan for bistand fra bedriftshelsetjeneste

-

kartlegging, risikovurdering og plan ved vold og trussel om vold

-

HMS-arbeid – oversikt over organisering, ansvar og myndighet

-

Bruk av verneombud

Etter at Arbeidstilsynet gav pålegg knyttet til regelbrudd, sendte skoleeier og skolene inn dokumentasjon.
Arbeidssynet anså dette tilstrekkelig og påleggene ble lukket.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at HMS er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer HMS som en moderat til viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om HMS er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen,
svarer 22,2 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
22,2 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav til moderat, mens
konsekvensen er liten.

6.12. Etikk og varsling
Offentlig sektor har en spesiell rolle som forvalter av myndighet og fellesskapets ressurser. Det stilles krav
til at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygges på høy etisk standard

253

.

Kommunen skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet, samt egen årsberetning
for hvert kommunale foretak, som skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å

253

Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål
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sikre en høy etisk standard.254 Etisk arbeid i kommunen handler om bygging av tillit og er grunnleggende i
forvaltningen av fellesskapets verdier. Tillit øker kommunens handlingsrom, både som tjenestetilbyder,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Tillit gir grunnlag for medarbeiderfellesskap,
samarbeid innad i kommuneorganisasjonen og for et nødvendig samspill mellom kommune, næringsliv,
frivillighet og innbyggerne.
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er viktige virkemidler for å redusere risikoen for uetisk
atferd og korrupsjon. Retningslinjene må jevnlig oppdateres, være forståelige, relevante og etterlevbare,
og skal gi klare anvisninger for hvilken atferd som forventes i ulike situasjoner. Etiske retningslinjer bør
vedtas av kommunestyret, og offentliggjøres. Systemer for opplæring, dilemmatrening og etisk refleksjon
bør være på plass for å sikre at retningslinjene oppleves meningsfylte og blir kjente i organisasjonen.
Generelt er anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper områder med særlig
risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det kan oppstå etiske utfordringer og kritikkverdige forhold knyttet
til yrkesetikk og mellommenneskelige relasjoner, både for tjenesteyting og arbeidsmiljø. Risikobildet vil
variere mellom kommuner, og over tid innenfor en kommune. Kommunen bør derfor jevnlig kartlegge
hvilke prosesser som er mest risikoutsatt, og innrette sin internkontroll ut fra dette.255
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold

256

Dette er definert som

forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer.
Loven regulerer også fremgangsmåte og arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Loven gir vern mot
gjengjeldelse av varsling gjennom forbud mot gjengjeldelse samt oppreisning og erstatning ved brudd på
forbudet.
Kommunen plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling som skal være skriftlige. Kommunen har plikt til
å oppmuntre sine medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold og tilrettelegge for varsling. For å
bidra til dette er det viktig at verdien av varsling anerkjennes i kommunen og at kommunen arbeider for å
fremme et godt ytringsklima 257.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av årsrapport for 2019 framgår det at i Enebakk kommune skal det være en kultur som gjenspeiler etiske
kjerneverdier. Folkevalgte og ledere skal gå foran som et godt eksempel og motivere til etisk refleksjon og
gode valg. Kommunen har felles reglement for ansatte og folkevalgte over etiske retningslinjer. De etiske
retningslinjene ble revidert i 2017. Enebakk kommune er medlem i Transparency International. Det er
utarbeidet varslingsrutiner for kritikkverdige forhold som de ansatte avdekker.
Det er utarbeidet en «etikkplakat» som hengt opp på strategiske steder i de forskjellige enheter.

254

Kommuneloven (2018) § 14-7. Årsberetning
https://www.ks.no/contentassets/b76d70c4682a4a86afed2ef5f28f3e0e/rad-for-etikkarbeid-i-kommuner.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/
256 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 2 A. Varsling
257 https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/ytringsfrihet-og-varsling-i-kommunesektoren/
255
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de holder på med å implementere etikk og varsling inn i andre kommunale
regelverk. Alle ansatte kan varsle om kritikkverdige hendelser i kvalitetssystemet Compilo, hvor alle varsel
går rett til rådmannen. Kommunen har ønske om å sette sammen et varslingsråd, som skal motta og
behandle varslene.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2018 en forvaltningsrevisjon av internkontroll i Enebakk kommune.
Formålet med revisjonen var å undersøke om Enebakk kommune har etablert et internkontrollsystem som
ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll. Temaet etikk ble berørt i rapporten. Revisjonen
avdekket at det var ulik vektlegging av etikk blant enhetsledere. Spørreundersøkelsene avdekket et behov
for økt fokus på etiske problemstillinger i kommuneorganisasjonen. Spørreundersøkelsen til de ansatte
viser også at kunnskapen om kommunens etikkplakat ikke var god nok.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at etikk og varsling er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer etikk og varsling som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om etikk og varsling er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat til høy
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat, mens konsekvensen er
liten til moderat.

6.13. Eiendomsforvaltning
Plan og bygningsloven

258

og forskrift

259

om tekniske krav til byggverk inneholder krav og bestemmelser til

kommunale eiendommer. Dette gjelder bl.a. bestemmelser vedr. naturpåkjenninger, uteareal og ytre
miljø, krav til byggverk, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, krav til universell utforming,
miljø og helse, energi, installasjoner og anlegg.

258
259

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
10.09.2020
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Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning, drift og
vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.
God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og effektive
bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig bygningsmessige rammer for
tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og bruker av eiendom. Disse
rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor
organiseres på en tydelig og hensiktsmessig måte.
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et
rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon mellom
bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag. Førende
anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt over teknisk,
forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale bygg og boliger.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av kommunens handlingsprogram 2020-2023 framgår det at Driftsutgiftene per m2 for formålsbyggene i
Enebakk er omtrent på nivå med gjennomsnittet for kostragruppe 07260.
Vedlikeholdsutgiftene for formålsbyggene i Enebakk var i 2018 på 65 kr per m2. Dette er en oppgang fra 35
kr per m2 i 2017. 65 kr er vel å merke regnskapstall fra 2018. Budsjetterte vedlikeholdskostnader i 2019 er
på 45 kr per m2. Dette er langt under snittet i kostragruppe 07 for 2018 (71 kr / m2). Rådmannen skriver i
forordet til handlingsplanen 2020-2023 at det er et stort behov for vedlikehold og oppgradering av bygg.
Det er avsatt midler til vedlikehold, men det er ikke tilstrekkelig til å få gjennomført alle tiltak tatt inn i
kommunens vedlikeholdsplan.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen ser at en risikofaktor for eiendomsforvaltningen mangel på ressurser. De forteller at
kommunen har lite midler til å vedlikehold, hvilket gir et vedlikeholdsetterslep. Dette kan påvirke både
ansattes og innbyggeres helse, miljø og sikkerhet når de oppholder seg i kommunens eiendommer. Tross
mangel på ressurser opplever kommunen at tjenesteområdet driftes godt. Kommunen forteller at de i
utgangspunktet gjennomgår planer knyttet til eiendomsforvaltningen hvert år.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Eiendomsforvaltning»:
Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter

8,4

8,4

9,2

10

8,9

10,2

9

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom
per innbygger

113

211

113

236

312

317

326

260

Akershus

Alle

Enebakk kommune, Handlingsprogram 2020-2023.
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Enebakk

Publiserte tall per 23. april 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 7

Areal på formålsbygg per innbygger (m2)

3,9

4,1

4,6

4,6

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter

39

38

65

Utgifter til driftsaktiviteter per kv.meter

630

615

Herav utgifter til renhold

149
88

Herav energikostnader per kvadratmeter

Akershus

Alle

4,4

4,6

4,8

84

82

131

112

579

544

587

611

611

169

165

155

169

152

168

89

93

86

124

131

132

Av KOSTRA tallene ser vi at Enebakk kommune bruker en del mindre penger på forvaltning av eiendommer
pr innbygger det sammenlignbare kommuner gjør. Man har lavere utgifter til både renhold og
energikostnader.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon de siste årene på området.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at eiendomsforvaltning er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer eiendomsforvaltning som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om eiendomsforvaltning er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres
fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav til moderat, mens
konsekvensen er moderat.
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6.14. Arkiv og saksbehandling
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Kommunelovens regler om
møteoffentlighet og offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og
gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse,
rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll
Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et kortsiktig og et
langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for åpenhet, demokratisk
aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende postjournal og arkivordning er
grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette.
Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i
organets internkontroll med arkivarbeidet.
En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019261, viser at mange kommuner ikke foretar overføringer
av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at mange kommuner
opplever at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som gjelder.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I budsjettet for 2020 er det satt av midler til innkjøp av nytt arkivsystem. Anskaffelsen er planlagt i
samarbeid med Rælingen kommune. Enebakk kommune har en definert rolle som arkivleder. Det er avsatt
midler i 2020 til digitalisering av kommunes arkiver.
Brannen i Familiens Hus fikk konsekvenser for kommunens arkiver. Det måtte brukes noen midler til å
istandsette arkivmateriell som fikk skader under slokningsarbeidet.
Det er avsatt midler i 2020 til arbeider med å digitalisere gårds- og bruksnummerarkivet på teknisk.
Arbeidet består i rydding, systematisering og scanning av dokumenter. Under rydding og systematisering
sorteres alle dokumenter på årstall og sakstype. I dette arbeidet har det vist seg at det også er behov for
rydding av dokumenter som ligger i feil mappe grunnet fradeling, sammenslåing og feilarkivering. Videre
består arbeidet i digitalisering/scanning av dokumentene og kategorisering/systematisering i ePhorte.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de fortsatt ikke er ferdig med restaureringen av dokumentene som ble skadet etter
brannen i Familiens Hus påsken 2019. De forteller at det var svært lite av arkivbeholdningen som ble
totalskadet, og ikke mulig å gjenopprette.

261

Kommunal rapport, Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon. Hentet fra: https://kommunal-

rapport.no/administrasjon/2019/09/mener-mange-arkiv-er-i-en-svaert-sarbar-situasjon
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Kommunebarometeret viser at Enebakk kommune er rangert
som den 288. beste kommunen i Norge innenfor sektoren

Kommunebarometeret
Enebakk kommunes rangering innenfor

Saksbehandling.

området SAKSBEHANDLING

Forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de

141

115

288

siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at arkiv og saksbehandling er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer arkiv og saksbehandling som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om arkiv og saksbehandling er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat
Moderat til viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er lav til moderat, mens
konsekvensen er alvorlig.

6.15. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering
Det er sterke nasjonale politiske ambisjoner om utvikling av digital forvaltning, med formål å oppnå
forenkling og effektivisering, bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i
næringslivet, samt utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn.262
Økt digitalisering representerer muligheter for besparelser og bedre tjenester, men kompleksiteten i
offentlig sektor kan være en utfordring. Mange kommuner mangler helhetlige planer eller egen IKT/digitaliseringsstrategi, og mange kommuner benytter digitale tjenester i langt større omfang enn de
tilbyr digitale tjenester. Svak digital kompetanse hos så vel innbyggere som ansatte er en utfordring.263

262
263

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitalisering-i-kommunal-sektor/id2623342/
https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/digitalisering-i-kommunene
10.09.2020
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Det er etablert tilskuddsordning og netthåndbok som hjelp for kommuner, for å øke den digitale
deltakelsen i befolkningen gjennom opplæringstiltak og veiledning.

264

Digitaliseringen innebærer økt risiko knyttet til informasjonssikkerhet. For å unngå så vel tap av verdier
som tap av tillit, er det nødvendig for kommunen å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til
informasjon, at informasjon ikke blir endret utilsiktet, og at informasjonen er tilgjengelige for brukerne
ved behov.
Nytt regelverk som trådte i kraft i 2018, representerer risiko for at kommunen ikke fanger opp og ivaretar
kravene i personopplysningsloven. Kommunens internkontroll må sikre og dokumentere at
personopplysninger blir behandlet i samsvar med det nye regelverket. I vår region har mange kommuner
inngått samarbeider om felles IKT-løsninger, og da må også databehandleravtalene sikre rett behandling
av personopplysninger.265
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enebakk kommune er deltager i samarbeidet Øyeren IKT. Samarbeidet har eksistert siden 2009 og er
opprinnelig samarbeid mellom tre kommuner. I 2020 vil en av kommunene forlate samarbeidet med
bakgrunn i en kommunesammenslåing. Øyeren IKT står for driften av Enebakk kommunes IKT-systemer og
har ansvar for driftssikkerheten266.
Serverparker står i Rælingen og gir også sikkerhet for Enebakk kommune. Det samarbeides der det er
mulig. De store programmene er like for alle kommuner, men Enebakk kommune er alene om enkelte
systemer. Det er fiberkabel mellom de tre kommunene. Dersom fiberen over Øyeren blir ødelagt, kan
signaler sendes via Oslo. Rælingen er vertskommunen, og det administrative ansvaret for Øyeren IKT er
lagt til rådmannen i Rælingen kommune. IKT-koordinator i Enebakk kommune har møter med de andre
kommunene hver 14. dag. Man jobber da med samordning av prosjekter og melder ønsker og behov inn til
Øyeren IKT. Øyeren IKT deltar i møtene én gang per måned. Rådmennene i samarbeidskommunene har
møter tre ganger i året, der også IKT-koordinatorene i alle kommunene deltar.
Høsten 2019 ble det satt i gang en omfattende opprusting av det trådløse nettverket i kommunale bygg.
Hensikten er å møte det økende behovet for digitale tjenester, og økt bruk av trådløse enheter.
Kommunen søkte i 2018 om bredbåndstøtte og fikk tildelt midler i 2019. Dette er midler kommunen skal
benytte for å stimulere til raskere bredbåndsutbygging i kommunen, som vil komme innbyggerne til gode.
Oppstart er beregnet til 2 kvartal 2020. Det er en kontinuerlig prosess i kommunen med å digitalisere
tjenester mot innbyggere, men også internt.

264

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-utvikling-av-kommunale-veiledningstilbud-innen-digital-kompetanse-digihjelpen-2019/id2673504/
265 Personopplysningsloven (2018), Forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876
266 Enebakk kommune, årsrapport 2019.
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Kommunen skal fortsette arbeidet med påkobling av kommunens systemer og tjenester for bruk av KS’
digitale portal (digitalt førstevalg):


e-dialog. Melding fra publikum/innbyggere til kommunen gjennom bruk av skjemaer, med tilgang
fra kommunens hjemmeside. I første omgang meldinger til kommunen generelt og Barnevern.



SvarUt/SvarInn. Utnytte muligheter for økt bruk som følge av punkt 1 ovenfor.



e-signatur. Bruk av elektronisk signatur ved utsendelse fra kommunen og ved innsendelse til
kommunen.



KS «Min Side». Innbyggeres oversikt over mine dokumenter i Enebakk og andre kommuner. Det må
etableres egen avtale med KS.



Robotisering (jfr. Kommune-Kari) av kommunens hjemmesider med informasjons- og svartjeneste,
samt skjematilgang.

Kommunen er med på samarbeidet Digitale Akershus/Viken. Samarbeidet skal sikre at kommunene er
bedre rustet og mer effektivt kan gjennomføre digitaliseringstiltak fremover til beste for innbyggere,
næringsliv og andre aktører i kommunene.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at det er kostbart å digitalisere, men at dette er et område de velger å prioritere
fordi det handler om omdømmebygging. Kommunen opplever at det er sårbart at de har lite ressuser til å
jobbe med IKT. Kommunen ser at arbeidet de har gjort med digitalisering av flere av tjenestene til teknisk
avdeling har gitt færre henvendelser fra innbyggere.
Kommunen forteller at selv om Fet kommune har gått ut av Øyeren IKT ved sammenslåing med Lillestrøm
og Skedsmo, så har ikke dette endret på tjenestene Enebakk mottar fra Øyeren IKT.
Forvaltningsrevisjon
Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Internkontroll i 2018. IKT området ble kommentert uten at
det ble gitt noen anbefalinger på området.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at informasjons- og kommunikasjonsteknologi og digitalisering er blant kommunens oppgaver,
tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne
vurderer informasjons- og kommunikasjonsteknologi og digitalisering som en viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål om informasjons- og kommunikasjonsteknologi og digitalisering er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,6 % av respondentene at dette er et område de
ønsker at skal prioriteres fremover.
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Risikovurdering
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy
Viktig

Konsekvens
Prioritert av

Moderat til alvorlig
5,6 %

Administrasjonen i Enebakk har vurdert området til at sannsynligheten er moderat, mens konsekvensen er
moderat.
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7. Oppsummert risikovurdering
Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i rapporten fremkommer samlet i tabellen nedenfor

267

.

Denne tar for seg sannsynlighet og konsekvens for de enkelte områder og/eller tjenester, og indirekte vil
vesentlighet være et sentralt element i vurderingen av konsekvenser.
Samfunnsperspektivet

Sannsynlighet

Konsekvens

S1

Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen

2,50

2,40

S2

Bærekraftig utvikling

2,75

2,50

S3

Miljø og klima (energi)

2,30

2,15

S4

Beredskapsplaner og ROS-analyser

2,38

2,50

Brukerperspektivet
B1.1

Barnehage

2,15

2,30

B1.2

Grunnskole

2,45

2,35

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

1,95

2,00

B1.4

Voksenopplæring

1,65

1,60

B1.5

Barnevern

2,45

2,60

B1.6

Kultur og idrett

1,95

2,30

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

1,70

1,85

B2.1

Helsetjenester

2,25

2,45

B2.2

Omsorgstjenester

2,33

2,50

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

2,48

2,50

B2.4

Psykisk helsearbeid

2,30

2,40

B2.5

Rusomsorg

2,40

2,40

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

2,10

2,50

B2.7

Boligsosiale tjenester

2,20

2,40

B2.8

Flyktninger

2,10

2,20

B3.1

Byggesak

2,25

2,15

B3.2

Vann og avløp

2,00

2,20

B3.3

Renovasjon

1,75

1,90

B3.4

Brann- og redningstjenester

2,00

2,70

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

1,90

1,90

B3.6

Landbruk

1,90

2,00

Organisasjonsperspektivet

267

O1

Organisering

1,75

2,15

O2

Økonomisk situasjon

2,38

2,40

O3

Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging

2,00

2,30

O4

Økonomisk internkontroll

2,25

2,35

O5

Kommunens eiendeler

2,10

2,35

O6

Offentlige anskaffelser

2,05

2,00

O7

Offentlig støtte

2,00

1,95

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

2,35

2,35

O9

Personvern

2,40

2,60

O10

Personalforvaltning

2,00

2,05

O11

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

1,90

2,10

O12

Etikk og varsling

2,38

2,20

O13

Eiendomsforvaltning

2,25

1,90

O14

Arkiv og saksbehandling

2,14

2,55

O15

IKT og digitalisering

2,40

2,30

For detaljert vurdering av sannsynlighet og konsekvens – se vedlegg 1
10.09.2020
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Nedenfor vises risikovurderingene i et diagram.

Vi presiserer at tabellen og diagrammet ikke må leses slik at dette er en vurdering og rangering av
vesentlighet. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

268

anbefaler å ikke måle vesentlighet og rangere

områder basert på dette. I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I risikovurderingen
legger vi vekt på hvilke konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og i denne vil
elementer av vesentlighetsbegrepet inngå.

268

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
10.09.2020
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8. Spørreundersøkelse rettet mot politikere
Sommeren 2019 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en spørreundersøkelse rettet mot politikere
i kontrollutvalg og kommunestyrer i sine eierkommuner for å få en tilbakemelding på;


Hvor viktig de anser de ulike områdene. (Skala / 1 = ikke så viktig – 5 = veldig viktig)



Hvilke områder de vil prioritere for forvaltningsrevisjon. (Mulig å velge inntil 5 områder)
o



Årsaker til at de prioriterte disse områdene.

Kontrollutvalgsmedlemmenes kommentarer til overordnet analyse for perioden 2015 – 2019.

I tabellen som følger finner dere en oversikt over resultatene for hvor viktig de anså områdene og hvilke
områder de prioriterte. De andre spørsmålene hvor det var mulig å gi kommentarer, vil bli omtalt under
de forskjellige områdene i rapporten der dette er naturlig.
Følgende eierkommuner i Buskerud Kommunerevisjon IKS ved undersøkelsestidspunktet var med i
undersøkelsen; kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og
Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker. Spørreundersøkelsen i Enebakk, Flå,
Kongsberg, Nesodden og Ås ble gjennomført våren 2020 etter at Viken kommunerevisjon IKS ble opprettet
våren 2020.
Gjennomsnitt for kommunen den enkelte rapport omhandler, samt et gjennomsnitt av alle respondenter
for de nevnte kommuner er presentert i tabellen som følger.
Område / tjeneste

Enebakk
Samfunnsperspektivet

Hvilke områder vil du prioritere
for forvaltningsrevisjon?

Hvor viktig oppleves områdene?

2020

Alle

Enebakk

Alle

2015

2019

Endr

2020

2015

2019

Endr

4,1

3,8

-0,3

27,8%

2,6 %

4,4 %

1,9 %

S1

Kommunen som aktør i
samfunnsutviklingen

3,9

S2

Bærekraftig utvikling

3,9

S3

Miljø og klima (energi)

3,9

3,9

3,6

-0,3

22,2%

5,6 %

7,6 %

2,0 %

S4

Beredskapsplaner og
ROS-analyser

4,1

3,9

3,7

-0,2

38,9%

4,6 %

4,4 %

-0,2 %

11,1%

Brukerperspektivet
Oppvekst og kultur
B1.1

Barnehage

4,1

4,5

4,2

-0,3

27,8%

21,5 %

16,5 %

-5,1 %

B1.2

Grunnskole

4,4

4,8

4,5

-0,3

27,8%

42,1 %

46,8 %

4,8 %

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

3,8

3,8

3,5

-0,3

5,6%

5,6 %

5,7 %

0,1 %

B1.4

Voksenopplæring

2,7

3,5

3,1

-0,4

0,0%

1,5 %

3,2 %

1,6 %

B1.5

Barnevern

4,2

4,5

4,2

-0,3

33,3%

47,7 %

31,0 %

-16,7 %

B1.6

Kultur og idrett

3,9

3,9

3,6

-0,4

16,7%

5,6 %

7,6 %

2,0 %

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

2,7

Område / tjeneste

0,0%

Hvor viktig oppleves områdene?
Enebakk

Alle

Hvilke områder vil du prioritere
for forvaltningsrevisjon?
Enebakk

Alle

10.09.2020
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Brukerperspektivet

2019

2015

2019

Endr

2020

2015

2019

Endr

Helse, omsorg og sosial
B2.1

Helsetjenester

4,5

4,6

4,3

-0,2

22,2%

16,9%

15,2%

-1,7 %

B2.2

Omsorgstjenester

4,7

4,6

4,3

-0,3

50,0%

8,7%

10,8%

2,0 %

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

4,2

4,3

4,0

-0,3

11,1%

9,7%

11,4%

1,6 %

B2.4

Psykisk helsearbeid

4,2

4,4

4,0

-0,4

5,6%

28,7%

22,8%

-5,9 %

B2.5

Rusomsorg

4,0

4,1

3,8

-0,3

11,1%

44,6%

34,8%

-9,8 %

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

3,6

3,8

3,7

-0,1

0,0%

18,5%

21,5%

3,1 %

B2.7

Boligsosiale tjenester

3,8

3,8

3,6

-0,2

0,0%

6,7%

10,8%

4,1 %

B2.8

Flyktninger

3,4

3,6

3,4

-0,2

5,6%

13,3%

10,1%

-3,2 %

Tekniske tjenester
B3.1

Byggesak

4,2

3,9

3,9

0,0

22,2%

17,9%

24,1%

6,1 %

B3.2

Vann og avløp

4,1

3,8

3,8

0,0

11,1%

4,6%

8,9%

4,2 %

B3.3

Renovasjon

4,0

3,7

3,7

0,0

5,6%

1,5%

1,9%

0,4 %

B3.4

Brann- og
redningstjenester

4,2

4,1

4,1

0,0

5,6%

3,6%

4,4%

0,8 %

B3.5

Vei, park og
idrettsanlegg

3,6

3,7

3,4

-0,3

0,0%

3,1%

3,8%

0,7 %

Landbruk

3,9

3,4

3,3

-0,2

0,0%

1,5%

1,9%

0,4 %

Organisering

3,9

3,8

3,7

-0,2

11,1%

6,2%

7,0%

0,8 %

O2

Økonomisk situasjon

4,2

4,5

4,2

-0,3

11,1%

27,7%

14,6%

-13,1 %

O3

Budsjetteringsprosess og
budsjettoppfølging

4,2

4,5

4,2

-0,3

16,7%

16,9%

10,8%

-6,2 %

O4

Økonomisk
internkontroll

4,1

4,4

4,1

-0,2

5,6%

18,5%

12,0%

-6,4 %

O5

Kommunens eiendeler

3,8

4,0

3,7

-0,3

0,0%

4,6%

4,4%

-0,2 %

O6

Offentlige anskaffelser

3,9

3,8

3,7

-0,1

11,1%

4,6%

14,6%

9,9 %

O7

Offentlig støtte

3,6

O8

Internkontroll og
kvalitetssikring

3,9

5,6%

7,6%

2,0 %

O9

Personvern

3,9

O10

Personalforvaltning

3,9

4,2

3,9

-0,3

22,2%

8,7%

8,2%

-0,5 %

O11

Helse, miljø og
sikkerhet

3,8

3,9

3,9

0,0

5,6%

0,5%

0,6%

0,1 %

O12

Etikk og varsling

3,8

4,1

3,8

-0,3

5,6%

6,7%

6,3%

-0,3 %

O13

Eiendomsforvaltning

3,7

3,8

3,7

-0,1

5,6%

4,6%

8,9%

4,2 %

O14

Arkiv og saksbehandling

3,7

4,2

3,9

-0,4

5,6%

19,0%

17,7%

-1,3 %

O15

IKT og digitalisering

4,1

3,9

3,7

-0,1

5,6%

1,0%

2,5%

1,5 %

3,7

3,5

-0,2

10,3%

8,2%

-2,0 %

B3.6

Brukerperspektivet
O1

0,0%
4,1

3,9

-0,3

22,2%
0,0%

Eierskap
Kommunalt eide
selskaper

Spørreundersøkelsen ble gjennomført sommeren 2019 og tok utgangspunkt i de områdene som var med i
den overordnede analysen for perioden 2015 – 2019. Områdene Bærekraftig utvikling, Tros- og
livssynssamfunn, Offentlig støtte og Personvern har kommet til i arbeidet frem mot denne risiko- og
vesentlighetsanalysen og det kun Enebakk, Flå, Kongsberg, Nesodden og Ås som har blitt spurt om dette.
10.09.2020
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9. Eierskap
Som vi har nevnt tidligere i analysen utsettes en kommune for risiko på bakgrunn av både at de skal levere
en type tjeneste, eller et sett av tjenester, samt måten de velger å organisere, produsere og levere
tjenestene på. I den forbindelse vil valg av eierskap kunne medføre en risiko for kommunen.
Grovt sett kan man dele kommunenes motivasjon for å ha eierskap i selskaper inn i 3. En grunn er for å
løse den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette kan være til erstatning for, eller som bidrag til den
kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen kan også ha eierskap i selskaper som gir nytte for
lokalsamfunnet. Dette kan være som medeier i lokale vann- og avløpsselskaper,
næringsutviklingsselskaper, selskaper som tilbyr fritidsaktiviteter osv. Enkelte kommunale eierskap er også
rent kommersielle plasseringer, hvor kommunen kun har økonomiske motiver for å delta.
I analysen vil vi fokusere på følgende:


Hva eier kommunen?



Hvordan forvaltes kommunens eierskap?



Hvor vesentlig er det enkelte selskap?



Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap?



Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll?

Det er derfor viktig å se på om kommunen har:


Oversikt over hvilke selskaper den har eierinteresser i, og hvor store eierskapene er?



Har satt klare mål med sine eierskap?



Har satt «krav» til rapportering, og hvordan disse skal følges opp?

Noen kommuner har eierskap i mange selskaper, mens andre nær sagt ikke har noen eierskap. En av de
sektorene en del kommuner har eierskap i er energisektoren. Mange kommuner har vesentlige
eierinteresser i produksjon og distribusjon av strøm.
Hva kommunen ønsker med sine eierskap skal fremgå i eierskapsmeldingen. Gjennom denne viser en
kommune i hvor stor grad de har et bevisst forhold til sin rolle som eier, og om de har satt seg klare mål
for sine eierskap i de enkelte selskapene.
Andre viktige momenter er føringer i forhold til styringsdialogen med selskapene og "krav" til rapportering.
Dette kan være en utfordring for selskapene, siden de ofte har flere eiere og dermed må ta hensyn til
forskjellige ønsker for hvordan en slik dialog og rapportering skal gjennomføres. Det er derfor sentralt at
eierne kan enes om hvordan de ønsker at dette skal løses, så langt det er mulig.
Et annet sentralt tema som kommunene bør ha et forhold til er sitt samfunns- og miljøansvar som eier.

10.09.2020
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9.1. Eierstyring
Norske kommuner har i økende grad valgt å organisere deler av sin virksomhet som egne selskaper, oftest
som kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) eller aksjeselskap. Kommunestyret har likevel
det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, med ansvar for å sikre måloppnåelse, at regelverk
etterleves, og at etiske hensyn ivaretas, også når virksomhet er utskilt i egne selskap. KF er en del av
kommunen som rettssubjekt og regulert gjennom kommuneloven og forvaltningsloven, mens IKS og AS er
egne rettssubjekter.
Når styringen må utføres gjennom selskapenes eierorgan (representantskap eller generalforsamling),
mister politikerne noen styringsmuligheter, og styringen blir mer indirekte.

269

Det må gis tydelige mål- og

resultatkrav, og de må følges opp. En generell risiko knytter seg til om kommunen klarer å ivareta god
folkevalgt styring.
Et mål for den nye kommuneloven er styrking av kommunenes eierstyring overfor kommunalt eide
selskaper. Det er nå et lovfestet krav at kommunen minst én gang i valgperioden skal utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens
prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som
kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, og kommunens formål med sine eierinteresser.
270

Eierskapsmelding
Enebakk kommune har utarbeidet Eiermelding for drift av interkommunale selskaper 2016-2020. Formålet
eiermeldingen er.: Kommunens eierstyring av selskaper skal utøves innenfor rammen av det lovverk
somgjelder for den aktuelle organisasjonsform. Kommunen skal videre se sitt eierskap i sammenheng med
kommunens totale tjenesteproduksjon og ha definerte overordnede prinsipper for sitt eierskap. Hvert
enkelt foretak skal definere klart hva som er deres kjerneaktivitet og hva som er hensikten med selskapet.
Kommunen ønsker med sitt eierskap i interkommunale selskaper å sikre god styring og kontroll av
virksomhetene. Organisasjonsmodellene må ha egenskaper som sikrer åpenhet og innsyn271.
Kommunen som eier skal i tilstrekkelig grad føre kontroll og tilsyn med sine eierskap. For å oppnå dette
må det etableres et system for rapportering fra eierrepresentantene til kommunen. Eierne må få
tilstrekkelig og relevant informasjon for å kunne utøve sitt eierskap. Følgende rutiner skal følges:
a) Samtlige innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter oversendes Interne
Fellestjenester
b) Protokollene fra representantskapsmøtene sendes ut som referatsaker i kommunestyret. Ordfører
eller varaordfører orienterer.
c) Det skal finnes en oversikt over kommunens eierskap på kommunens hjemmesider.
For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale minst bestående

269
270
271

IKS-loven (1999) Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6
Kommuneloven (2018) Kapittel 26. Eierstyring
Enebakk kommune, Eiermelding for drift av interkommunale selskaper 2016-2020.
10.09.2020
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av følgende innhold:


Selskapets foretaksnavn



Angivelse av deltakerne



Selskapets formål



Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor



Antall styremedlemmer



Den enkelte kommunes eierandel i selskapet og den enkelte kommunes



ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen



Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker
oppnevner



Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

Eiermeldingen beskriver roller og ansvar for folkevalgte og rådmannen.
Styrets sammensetning og oppgaver beskrives, det samme framgår for daglig leder.
Enebakk kommune er deltager i et interkommunalt administrativt eierstyringssekretariat ESS, ESS har fra
januar 2020 deltakere fra kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog,
Nittedal og Rælingen. ESS er ikke et vedtaksorgan, men skal bistå rådmennene med å sikre koordinert
saksbehandling av saker som skal behandles i selskapenes representantskap eller generalforsamling. ESS
blir dermed et ledd i rådmennenes fullførte saksbehandling av slike saker til kommunens
eierstyringsorgan. For Enebakk sin del vil dette bare vedrøre ROAF som de er deltagere i.

10.09.2020
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9.2. Selskaper hvor kommunen har eierinteresser
Enebakk kommune har eierinteresser i følgende selskaper per 31. desember 2019:
Selskapstype
Selskap

Balanseført
verdi

Eierandel

Aksjeselskap
Øyeren båtservice AS

2 500

0,59%

Follo Futura AS

361 345

4,86 %

Enebakk produkter AS

100 000

100 %

1 750

0,06%

Kommunalt
oppgavefellesskap (§191)
Kemneren i Follo
Andelslag
Enebakk boligbyggelag
Andre
Kompetansehjulet i Follo (Samarbeidstiltak)
Tolketjenesten i Follo
Interkommunalt selskap
Follo Brannvesen IKS

9%

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

4%

Follo lokalmedisinsk senter IKS

16,2%

Viken kommunerevisjon IKS

3,9 %

Romerike avfallsforedling IKS
Romerike krisesenter IKS

60 000

5,53 %
1,9 %

Øst 110 sentral IKS (eierskap gjennom Follo
Brannvesen IKS)
Kommunelovens § 27 og
§28-samarbeid
Nedre Romerike kommunale akutt døgnenhet
Interkommunal innkjøpsordning
Øyeren IKT
Follo barne- og ungdomsskole
Follo barnevernsvakten
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

10.09.2020
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10. Samlet vurdering
Denne analysen er ikke ment som en analyse for å velge ut ferdig ”spissede prosjekter”, men som et
innspill av områder som eventuelt kan undersøkes videre. Innenfor noen områder som er belyst i denne
rapporten, kan det være vanskelig å gjennomføre tradisjonelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i kapittel 4 tar for seg sannsynlighet og konsekvens en
hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og indirekte vil vesentlighet være et sentralt element i
vurderingen av konsekvenser. Vi presiserer igjen at risikovurderingene ikke må leses slik at dette er en
vurdering og rangering av vesentlighet. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering

272

anbefaler å ikke

måle vesentlighet og rangere områder basert på dette.
Kontrollutvalget og kommunestyret kan også ha andre prioriteringer som de tar hensyn til ved behandling
av en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023. I en slik plan bør det for øvrig tas høyde for å
kunne gjøre andre prioriteringer, dersom aktuelle tema eller situasjoner skulle oppstå underveis i
planperioden.
Kommunens kontrollutvalg og / eller kommunestyret bør også vurdere om et område er egnet for
forvaltningsprosjekt. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med revisjonen. Revisjonen kan på
forespørsel komme tilbake med mulige problemstillinger innen gitte områder.

10.1. Anbefalte områder for forvaltningsrevisjon
Følgende forvaltningsrevisjoner (FR) og undersøkelser (UND) er gjennomført i Enebakk kommune de siste
årene:

272



Sikkerhet og beredskap, 2015



Byggesaksbehandling, 2015



Demensomsorg, 2015



Overordnet analyse, 2016



Mobbing i skolen, 2016



Kommunale avgifter, 2017



Internkontroll, 2018



Kirkebygda sentralrenseanlegg, 2018



Samhandlingsreform, 2018



Sykefraværsoppfølging, 2019



Tangenveien, 2019

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
10.09.2020
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Våre valg av anbefalte områder for forvaltningsrevisjon er basert på en generell vurdering av risiko- og
vesentlighet for områder/tjenester i kommuner med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi har
tilegnet oss gjennom arbeidet med analysen. I den forbindelse har vi også lagt vekt på om den
kommunespesifikke risikoen er redusert eller økt i forhold til det som vil anses som en moderat risiko på
området.
Ut fra denne analysen og mulig effekt for brukere og økonomi anbefaler revisjonen at det i planperioden
velges forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor disse områdene i uprioritert rekkefølge:


Barnevern



Beredskapsplaner og ROS-analyser



Bærekraftig utvikling



Grunnskole



Helsetjenester



Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen



Omsorgstjenester



Personvern



Rusomsorg



Tjenester for innbyggere med nedsatt funksjonsevne



Økonomisk situasjon

Vi kan ikke se behov for at det gjennomføres noen oppfølgingsundersøkelse av tidligere gjennomførte
forvaltningsrevisjoner.

10.2. Anbefalte selskaper og områder for eierskapskontroll
Det er ikke gjennomført selskapskontroller i Enebakk kommune de siste årene.
Våre valg av anbefalte områder for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap er basert på en
generell vurdering av risiko- og vesentlighet med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi har tilegnet
oss gjennom arbeidet med analysen.
Ut fra denne analysen anbefaler revisjonen at det i planperioden velges å utføre eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i følgende selskaper og områder, i uprioritert rekkefølge:


Brann- og redningstjenester

10.09.2020
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Referanser
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fylkeskommuner mv.
FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl)
LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova – offl)
LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven)
FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
FOR 2018-09-28 nr 1469: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, erstattet FOR
2009-09-04 nr 1167: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28. september
2018
FOR 2014-09-26 nr 1222: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
FOR 2011-03-25 nr 335: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
FOR 1994-11-10 nr 1001: Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
LOV 1981-03-13 nr 6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven)
FOR 2017-04-24 nr 487; Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven)
LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
FOR-2010-11-19-1462; Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova)
LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova)
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LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova)
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven)
LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser
FOR 2016-08-12 nr. 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene
FOR 2008-02-08 nr. 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser
FOR 2019-04-01 nr. 444: Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser
FOR 2017-12-11 nr. 1995: Forskrift om energi- og miljøkrav ved ansk. av kjøretøy til veitransport
FOR 2016-12-22 nr. 1842: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av ansk.loven
LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte
LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om
oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn
LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven]

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester
«Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–
2030», Barne- og likestillingsdepartementet, desember 2018
Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
Meld. St. 7 (2009–2010): Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene
Meld. St. 26 (2011–2012): Den norske idrettsmodellen
NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny lovgivning for barnehagene
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Andre kilder
Regjeringen.no
Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommunerog-regioner/kommunereform/ Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektorog-lokaldemokratiet/id2425555/
Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-ogomsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/
Tros- og livssynssamfunn – https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-oglivssynssamfunn/id2000112/
KS / Deloitte – Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020, mars 2017
KS / Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017.
Statistisk sentralbyrå (SSB) – Kommunal Statistikk
Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta
Kommunetall – https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunetall
KOSTRA – https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
Regnskapsrapporteringen i KOSTRA – https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/
Kommunal rapport – Kommunebarometeret
https://kb.kommunal-rapport.no/landing
http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-aretskommunebarometer
Viken fylkeskommune
Statistikk- og tabellbank – https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
Klimadashbord: https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/nyttklimadashbord-for-viken.20875.aspx
FNs bærekraftsmål – https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) - https://dfo.no/
https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring
Utdanningsdirektoratet / Rambøll – Sluttrapport, Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet, desember
2012
NAV – sosiale tjenester – https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – https://www.dsb.no/
Miljøkommune.no Veiviser i kommunal miljøforvaltning – www.miljokommune.no
Datatilsynet – https://www.datatilsynet.no/
Fylkesmannen i Oslo og Viken – https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
Helsetilsynet – https://www.helsetilsynet.no/
Mattilsynet – https://www.mattilsynet.no/
Arbeidstilsynet – https://www.arbeidstilsynet.no/
Arkivverket – https://www.arkivverket.no/
Kartverket – https://www.kartverket.no/
Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
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IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
Pressens offentlighetsutvalg – Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, april 2018
Norges idrettsforbund:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf
KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og utfordringer i
lokalsamfunnet, desember 2016

Dokumenter fra Enebakk kommune


Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av 23.2.2015.



Kommuneplanens arealdel, vedtatt 7.9.2015, revidert 7.12.2018.



Handlingsprogram 2020-2023 med årsbudsjett 2020, vedtatt 9.12.2019



Årsregnskap 2019



Årsberetning 2019

Øvrige kommunale planer


Enebakk kommune. Barnevernvakten. Hentet fra:
https://www.enebakk.kommune.no/barnevernvakten.350711.no.html




Enebakk kommune, Barnevernstjenestens kontaktpersoner i barnehager i Enebakk kommune.
Enebakk kommune, Beredskapsplan Corona HBU 2020



Enebakk kommune, Beredskapsplan KOS



Enebakk kommune, Beredskapsplan for helse- og omsorgsavdelingen (revidert 2019)



Enebakk kommune, Beredskapsplan -Delplan for teknisk drift, eiendom og kommunalteknikk



Enebakk kommune, Beredskapsplan skogbrukssektoren



Enebakk kommune, Beredskapsplanlegging-GDPR (prosedyre)



Enebakk kommune, Beredskapsplan Enebakk kommune – delplan for teknisk drift, eiendom og



Enebakk kommune, Beredskap ved pandemier (Notat)



Enebakk kommune, Boligsosial plan 2018-2022.




Enebakk kommune, E-mail korrespondanse mellom barnevernsleder og revisjonen.
Enebakk kommune, Flyktningetjenesten i Enebakk. Hentet fra:
https://www.enebakk.kommune.no/flyktningtjenesten.487576.no.html



Enebakk kommune, Felles kommunal veinorm - retningslinjer for utforming og bygging av veier og gater.



Enebakk kommune, Folkehelseplan 2018-2022.



Enebakk kommune, gebyrregulativ for behandling av Natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i
2020.



Enebakk kommune, Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2017-2020.



Enebakk kommune, Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse



Enebakk kommunen, Helse- og omsorgsplan 2018-2028.



Enebakk kommune, Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2011.



Enebakk kommune, Hovedplan vei – investering, vedlikehold og drift 2014-2017



Enebakk kommune, Legevakt for Enebakk kommune. Hentet fra:
https://www.enebakk.kommune.no/legevakt.449621.no.html



Enebakk kommune, Jordbruk i Enebakk. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/jordbruk-ienebakk.350734.no.html



Enebakk kommune, Klima og miljøplan 2019-2023



Enebakk kommune, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Enebakk kommune 2018-2030.
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Enebakk kommune, Krise- og beredskapsplan for Enebakk kommune (revidert 2017)



Enebakk kommune, Krise- og beredskapsplan – delplan for informasjon



Enebakk kommune, Kvalitetsmelding for de kommunale barnehager i Enebakk 2018-2019.



Enebakk kommune, Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Enebakk kommune.



Enebakk kommune, Plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø – rutiner og avvikshåndtering



Enebakk kommune, Plan for psykisk helsearbeid 2011-2014.



Enebakk kommune, Plan for forvaltning av kommunale boliger 2020-2030



Enebakk kommune, Plan for overgang barnehage-SFO-skole. Hentet fra:
https://www.enebakk.kommune.no/planer-og-dokumenter-for-barnehager.502668.no.html



Enebakk kommune, Plan for skole-hjem samarbeid



Enebakk kommune, Rammeplan for SFO i Enebakk 2020-2024, revidert mai 2020



Enebakk kommune, Renovasjon. Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/renovasjon.344963.no.html



Enebakk kommune, Retningslinjer for kvalitetssikring av tilstedeværelse -nov 2018.





Enebakk kommune, Rutine for barnevernstjenestens arbeid.
Enebakk kommune, Rutine/prosedyre for barnevernstjenestens arbeid i voldssaker.
Enebakk kommune, Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og helse barn og unge




Enebakk kommune, Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og skolene i Enebakk kommune,
utarbeidet våren 2009, revidert våren 2015.
Enebakk kommune, Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020.



Enebakk kommune, Strategiplan for hjemmetjenesten 2017-2020.



Enebakk kommune, Svarbrev – lukkeing av lovbrudd ved felles nasjonalt tilsyn ved Stranden skolen, Mjær
ungdomsskole og skoleeier



Enebakk kommune, Serviceerklæring byggesaksbehandling Enebakk kommune.



Enebakk kommune, Tilsyn med barnehager, Hentet fra: https://www.enebakk.kommune.no/tilsyn-medbarnehager.485222.no.html



Enebakk kommune, Trafikksikkerhetsplan 2018-2021.



Enebakk kommune, Vannforsyning. Hentet fra:
https://www.enebakk.kommune.no/vannforsyning.455535.no.html



Enebakk kommune med flere. Veilysnorm for kommunene på Romerike



Enebakk kommune, Virksomhetsplan for Enebakk sykehjem og dagsenter.



Enebakk kommune, Virksomhetsplan tilrettelagte tjenester.



Enebakk kommune, Virksomhetsplan for Enhet Helse barn og unge 2020-2023.



Enebakk kommune, Årskalender barnevernstjenesten.

Andre kilder:
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, Kommuneundersøkelsen 2020. Hentet fra:
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/kommuneundersokelsen-2020/
Fylkesmannen, Tilsynsrapport – Enebakk kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oslo og Akershus. Hentet fra:
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/samfunnssikkerhet-og-beredskap/forebyggengdeamfunnssikkerhet/ros-fmoa_1_2.pdf
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA. Om vannverket. Hentet fra: https://www.enebakkvann.no/omvannverket/
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018. Hentet fra: https://helsenorge.no/poboseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus
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Udir, Elevundersøkelsen, Enebakk kommune. Hentet fra:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/enebakkkommune?sammenstilling=1
Ås kommune, Samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske senter.
Ås kommune, Overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og kommuner.
Ås kommune, Prosjektmandat Felles satsing om velferdsteknologi i Follo.

Follo Distriktsrevisjon IKS/ Viken Kommunerevisjon IKS:
Forvaltningsrevisjonsprosjekter (FR), undersøkelser (UND) og selskapskontroller (SK):


FR Barnevernstjenesten- hjelpetiltak i hjemmet, 2013



FR Byggesak, 2015



FR Sikkerhet og beredskap, 2015



FR Mobbing, 2016



FR Demensomsorgen, 2016



FR Samhandlingsreformen, 2018



FR Kirkebygden renseanlegg, 2018



FR Internkontroll, 2018



FR Sykefraværsoppfølging, 2019

NKRF – Norges Kommunerevisorforbund: https://www.nkrf.no/
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019
Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god kommunal
revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter.
God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, utarbeidet i et
samarbeid mellom DnR og NKRF – Utkast til høring
NKRFs forvaltningsrevisjonsregister – https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og
https://www.forvaltningsrevisjon.no/

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): www.coso.org
COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017, oversatt av Norges
interne revisorers forening (IIA)
COSO – Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary, Mai 2013, The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
COSO «Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk», Sammendrag, oktober 2005, oversatt av Norges interne
revisorers forening (IIA)

10.09.2020
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

142

Enebakk kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Vedlegg 1 – Risiko – sannsynlighet og konsekvens på de enkelte områder
Område / tjeneste

Sannsynlighet

Konsekvens

Samfunnsperspektivet

Kompleksitet

Kommunespesifikk

SNITT

For
innbyggerne

For
kommunen

SNITT

S1

Kommunen som aktør i
samfunnsutviklingen

2,50

2,50

2,50

2,50

2,30

2,40

S2

Bærekraftig utvikling

3,00

2,50

2,75

2,50

2,50

2,50

S3

Miljø og klima (energi)

2,50

2,10

2,30

2,30

2,00

2,15

S4

Beredskapsplaner og ROS-analyser

2,50

2,25

2,38

2,50

2,50

2,50

2,30

2,00

2,15

2,40

2,20

2,30

Brukerperspektivet
B1.1

Barnehage

B1.2

Grunnskole

2,40

2,50

2,45

2,50

2,20

2,35

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

2,00

1,90

1,95

2,00

2,00

2,00

B1.4

Voksenopplæring

1,50

1,80

1,65

1,70

1,50

1,60

B1.5

Barnevern

2,70

2,20

2,45

2,70

2,50

2,60

B1.6

Kultur og idrett

2,00

1,90

1,95

2,30

2,30

2,30

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

1,50

1,90

1,70

1,60

2,10

1,85

B2.1

Helsetjenester

2,50

2,00

2,25

2,40

2,50

2,45

B2.2

Omsorgstjenester

2,50

2,15

2,33

2,50

2,50

2,50

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

2,80

2,15

2,48

2,50

2,50

2,50

B2.4

Psykisk helsearbeid

2,60

2,00

2,30

2,50

2,30

2,40

B2.5

Rusomsorg

2,60

2,20

2,40

2,50

2,30

2,40

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

2,20

2,00

2,10

2,50

2,50

2,50

B2.7

Boligsosiale tjenester

2,40

2,00

2,20

2,50

2,30

2,40

B2.8

Flyktninger

2,40

1,80

2,10

2,50

1,90

2,20

B3.1

Byggesak

2,50

2,00

2,25

2,30

2,00

2,15

B3.2

Vann og avløp

2,00

2,00

2,00

2,40

2,00

2,20

B3.3

Renovasjon

1,50

2,00

1,75

2,00

1,80

1,90

B3.4

Brann- og redningstjenester

2,00

2,00

2,00

2,70

2,70

2,70

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

1,80

2,00

1,90

1,80

2,00

1,90

B3.6

Landbruk

1,80

2,00

1,90

2,00

2,00

2,00

Organisasjonsperspektivet
O1

Organisering

2,00

1,50

1,75

1,80

2,50

2,15

O2

Økonomisk situasjon

2,40

2,35

2,38

2,30

2,50

2,40

O3

Budsjetteringsprosess og
budsjettoppfølging

2,00

2,00

2,00

2,00

2,60

2,30

O4

Økonomisk internkontroll

2,50

2,00

2,25

2,00

2,70

2,35

O5

Kommunens eiendeler

2,30

1,90

2,10

2,20

2,50

2,35

O6

Offentlige anskaffelser

2,30

1,80

2,05

1,70

2,30

2,00

O7

Offentlig støtte

2,40

1,60

2,00

1,80

2,10

1,95

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

2,50

2,20

2,35

2,00

2,70

2,35

O9

Personvern

2,50

2,30

2,40

2,70

2,50

2,60

O10

Personalforvaltning

2,00

2,00

2,00

1,80

2,30

2,05

O11

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2,00

1,80

1,90

1,90

2,30

2,10

O12

Etikk og varsling

2,50

2,25

2,38

2,00

2,40

2,20

O13

Eiendomsforvaltning

2,00

2,50

2,25

1,50

2,30

1,90

O14

Arkiv og saksbehandling

2,00

2,28

2,14

2,60

2,50

2,55

O15

IKT og digitalisering

2,50

2,30

2,40

2,30

2,30

2,30
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Vedlegg 2 – KOSTRA – Kommunegruppe og symbolforklaring

KOSTRA Kommunegruppe 7 (EKG 7)
Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.
Kommunegruppen bestod i 2019 av følgende kommuner;
1120 Klepp

3032 Gjerdrum

1121 Time

3036 Nannestad

1515 Herøy (Møre og Romsdal)

3038 Hole

1528 Sykkylven

3047 Modum

3018 Våler (Viken)

3048 Øvre Eiker

3019 Vestby

3412 Løten

3022 Frogn

3415 Sør-Odal

3023 Nesodden

4614 Stord

3026 Aurskog-Høland

5028 Melhus

3027 Rælingen

5029 Skaun

3028 Enebakk

5031 Malvik

Om KOSTRA

273

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om
kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale og fylkeskommunale
tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, blir
registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner
og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og
fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner,
interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen om kommuners og fylkeskommuners tjenester og
ressursbruk.
KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av målsettingene
med KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at data blir rapportert én
gang, men at de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. All rapportering fra
(fylkes)kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer i dag ved elektronisk datautveksling.
SSB publiserer ureviderte tall for (fylkes)kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De ureviderte
nøkkeltallene pr. 15. mars kan inneholde feil. (Fylkes)kommunene har anledning til å rette opp feil og
mangler i sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet
før den endelige publiseringen den 15. juni.

273

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/
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I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra (fylkes)kommunene til SSB og tall hentet
fra andre nasjonale registre utenfor SSB.

KOSTRA Symbolforklaring
Standardtegn som benyttes i KOSTRA-tabeller.
Symbol

Forklaring

.

Tall kan ikke forekomme

..

Oppgave mangler

...

Oppgave mangler foreløpig

:

Tall kan ikke offentliggjøres

-

Null

0

Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

0,0

Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

*

Foreløpige tall

--

Brudd i den loddrette serien

|

Brudd i den vannrette serien
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