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Innledning

En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante
prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som
grunnlag for å utarbeide en god plan gjennomfører kontrollutvalget en
overordnet analyse av kommunens virksomhet.
Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon
om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å
prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi
svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er
mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den overordnede analysen og
arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent
med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta
kontrollansvaret sitt.
Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn det
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Analysen
brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Fet kommune,
og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan være å
invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og gjennomføre
virksomhetsbesøk.
I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv.
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område.
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede
analyse kan gi innspill til kommunens administrasjon når det gjelder
internkontrollarbeidet.
Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder
vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i
planperioden. Planen skal legges fram for kommunestyret, og gir dermed også
kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og oversikt over
kontrollutvalgets arbeid.
Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til
plan for forvaltningsrevisjon.

Begreper og overordnede perspektiver

Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal
gjennomføres, utover at den skal baseres på en vurdering av risiko og
vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan
forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som
kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle
kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke
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mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens
virksomhetsområder.
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko
for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige.
Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot.
Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot
hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å
undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for
forvaltningsrevisjon.
Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i
kommunens virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i
kommuneloven § 1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv
deles inn i følgende fire kategorier:
•
•
•
•

Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt
folkestyre
Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og
fylkeskommunale fellesinteresser
Bidra til bærekraftig utvikling
Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk
standard.

Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og
vesentlighet.
I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere
risiko og dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring,
organisering og ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre
faktorer man til en viss grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer
ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som truer
mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige
områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt
for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunkt
kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet ut fra
følgende fire perspektiver:
1.

Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven?

Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til
spørsmålet om i hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av
folkevalgte organer, om sakene som legges fram for folkevalgte organer er
tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og offentlighetsloven
overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram på
en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe.
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2.

Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og
skjer produksjonen på en rasjonell og effektiv måte?

Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og
gjelder kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de
kommunale tjenestene finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale
lovene er opplæringsloven, barnehageloven, sosialtjenesteloven,
kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og brannog eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse
være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller
de krav til de ulike tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder
omfang og kvalitet, og om produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte.
3.

Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig
utvikling?

Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i
et framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen
har en beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og
befolkningssammensetningen. Viktig er også antakelser om nærings- og
konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha betydning for
kommunen.
Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin
formue, men greier å oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen.
Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at
kommunen tar ansvar ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.
4.

Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en
høy etisk standard?

Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være
aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp
tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, for på den
måten å skape tillit ovenfor kommunens innbyggere. Dette kan handle om
kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i hvilken grad ansatte
trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i forvaltningen samt
forebygging av korrupsjon og misligheter.

Kommunens overordnede mål

Forrige kommuneplan hadde 8 detaljerte fokusområder. Disse var svært
konkrete. I någjeldende kommuneplan er de 8 fokusområdene erstattet med 3
satsingsområder. Disse er:
Satsingsområde 1 – Identitet og samhold
Fet kommune ligger vakkert til. Glomma, Øyeren og et grønt landskap er flotte
kvaliteter. Sammen med stolthet over kulturminnene og kulturmiljøet, naturen
og landbruket danner det grunnlag for vår identitet. Fetsund ligger sentralt og
attraktivt til, men samtidig litt utenfor bysentra. Styrking av identiteten er viktig
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i forhold til egen trivsel og kommunens muligheter til å trekke til seg attraktive
næringslivsaktører og befolkning. Det blå og grønne landskapet er flotte
kvaliteter, men i tillegg vil det være nødvendig med nye attraksjoner, anlegg og
aktiviteter som setter Fet på kartet og gjør at vi med stolthet og begeistring
forklarer hvor vi hører til.
Samhold er nødvendig for å sikre tydelige prioriteringer for og i Fet. Det gjelder
både i forhold til samarbeid med private aktører som lag og foreninger, men
også prioriteringer av kommunens egne oppgaver, i samspill med nasjonale og
regionale myndigheter.
Satsingsområde 2 – Fetsund sentrum
Et levende og attraktivt Fetsund sentrum er en forutsetning for å få til nødvendig
styrking av hele Fet kommune. Det gjelder mulighetene for et godt privat og
offentlig tjenestetilbud, styrket kollektivtilbud, med mulighet til å gå og sykle til
daglige reisemål.
Fetsund skal finne sin plass i hierarkiet av byer og tettsteder i regionen. Vi skal
tilby gode møteplasser og aktiviteter for alle aldersgrupper. Det nasjonale
museums- og våtmarksenteret som er under planlegging, vil være en viktig
katalysator for Fetsunds videre utvikling. Samarbeid og felles lokalisering vil gi
synergieffekter og motivere for investering og aktiviteter. Fetsund sentrum må
sees i lys av en positiv utvikling av hele Fetsund tettsted.
Satsingsområde 3 – Bokvalitet og oppvekstmiljø
God bokvalitet er en forutsetning for å trives og leve det gode liv. Det gir trygge
rammer med muligheter for å leve aktivt sammen med venner og naboer. Ekstra
viktig er miljøet vi tilbyr barna våre. Det er en god investering å legge spesielt til
rette for at de unge trives og har gode miljø med aktiviteter og møteplasser. Det
gjelder skole, barnehage og fritid, organisert og uorganisert. De unge selv legger
spesielt vekt på mulighetene til å drive idrett og møtesteder utenfor skoletid.
Fet kommune har gjennomgående en god folkehelse, men har noen utfordringer
knyttet til overvekt, psykisk helse og livsstil hos barn og unge.
Disse satsingsområdene brytes ned til årsmål i budsjettet. Årsmålene skal være
tuftet på satsningene i kommuneplanen og andre overordnede plandokumenter. I
2016 er det følgende overordnede mål for kommunen:
Overordnede mål fra handlingsplan 2016-2019
1. Innbyggerne i Fet mottar gode og tilpassede tjenester når behovene melder
seg.
2. Fet har attraktive bomiljø.
3. Folk i Fet har god helse.
Andre hovedmål
4. Brukerundersøkelsen skal være lik landsgjennomsnittet eller bedre.
5. Medarbeiderundersøkelsen skal være lik landsgjennomsnittet eller bedre.
6. Samlet sykefravær i kommunen skal være ≤ 7,5 %.
7. Den tildelte rammen er absolutt.
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Samlet oversikt over kommunen

Fet kommune hadde 561 årsverk pr. 31.12.2014. Kommunen er en 2nivåkommune. Dette innebærer at enhetslederne rapporterer til rådmannen og
har:
o Faglig og administrativt ansvar
o Personalansvar
o Økonomiansvar
o Resultatansvar

Ved budsjettbehandlingen for 2016 ble det vedtatt å opprette nytt årsverk som
kommunalsjef for tekniske tjenester.

Kommunens økonomi

Fet kommunes økonomi kjennetegnes ved lave frie inntekter og høy lånegjeld pr.
innbygger.
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter har vært følgende:
2013: 1,7 %
2014: 2,0 %
2015: 3,7 %
For 2016 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 1,7 %. Fylkesmannen
anbefaler kommunene å budsjettere med et netto driftsresultat mellom 3-5 % av
driftsinntektene.
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Kommunens lånegjeld er meget høy, slik at finansinntektene blir en byrde for
kommunen. Dette gjør at bindingen på driftsinntektene i form av renter og
avdrag er stor, og det er en utfordring å frigjøre midler fra drift til
egenfinansiering av investeringer, for samtidig ikke øke lånegjelden. En høy
andel av kommunens driftsinntekter brukes til å betale renter og avdrag. Dette
innebærer at Fet kommune har mindre disponible ressurser til
tjenesteproduksjon. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene
(lånegjeldsgrad) utgjorde 109 % i 2014, per innbygger er dette 70 404 kroner. I
følge handlingsplan 2016-2019 øker netto kapitalutgifter med 16,048 mill.
kroner. Økt lånegjeld fører til at en større andel av driftsinntektene nyttes til
renter og avdrag, og andelen vil øke fra 6 % i 2016 til 7,6 % i 2019.
Disposisjonsfond var per 31.12.14 34,904 mill. kroner. Korrigert for forutsatt
disponering i 2015 og avsetning av overskudd 2014 vil udisponert være 35,304
mill. kroner. Hvis bruk og avsetning blir som forutsatt i 2016 vil fondet være
47,692 mill. kroner pr. 31.12.16. I 2017 vil premieavvik 2016 bli kostnadsført
med bruk av disposisjonsfond, slik at fondets reelle størrelse er 34,512 mill.
kroner.
En del av kommunens likvider (betalingsmidler) er bundet opp til finansiering av
investeringer, som ubrukte lånemidler og fond til investeringer. Arbeidskapitalen
er et uttrykk for kommunens likviditet. I 2014 lå Fet kommunes arbeidskapital
ekskl. premieavvik i % av driftsinntekter på 10 %. Dette er tilfredsstillende sett
opp mot et måletall på 8-10 %.

Administrasjon

Under administrasjon ligger rådmannskontoret, personal- og
organisasjonsenheten, økonomienheten og IKT.
Rådmannskontoret har ansvar for den strategiske ledelsen av kommunen, og for
saksproduksjon til politisk nivå. Organisering av kommunen i 2 nivåer gjør at
fagstillinger som ellers ville vært organisert i sektorstaber er lagt til rådmannens
stab. Det er 10,0 årsverk på rådmannskontoret.
Personal- og organisasjonsenheten har det faglige, strategiske og operative
ansvaret for kommunens arbeidsgiverpolitikk, personaladministrasjon, HMSsystem, enhetsovergripende opplæring, lønnsforhandlinger, lærlingeordningen,
arkivfunksjonen, kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet, posthåndtering
og servicetorg. I tillegg har enheten ansvar for kommunens
sikkerhetsklareringer. Enheten har 9,70 årsverk.
Økonomienheten har det faglige og operative ansvaret for regnskap og lønn for
Fet kommune og Kirkelig Fellesråd i medhold av gjeldende lovverk.
Økonomienheten gir den enkelte enhet bistand og rådgivning innenfor fagfeltene
regnskap, fakturering, innkjøp og lønn. Økonomienheten har videre ansvar for
innfordring av kommunale krav, finans-, likviditets- og låneforvaltning samt
beregninger av kommunens kostnader til pensjon. Enheten har 8 årsverk.
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På ansvarsområdet IKT ligger betaling til Øyeren IKT for drift av infrastruktur,
serverpark m.m., service- og driftsavtaler for IKT, kommunikasjon- og linjeleie,
telefoni og kopimaskiner på rådhuset. Rådgiverstilling IKT ligger i de årsverk som
er oppgitt for rådmannskontoret.
Utfordringer
• Små fagmiljøer.
• Lav grad av oppfølgings-, utrednings- og analysekompetanse.
• Mangler spisskompetanse på enkelte områder.
KOSTRA
Netto driftsutgifter administrasjon i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere i
Fet kommune enn kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Oppvekst

Under oppvekst ligger barnehager, pedagogisk psykologisk tjeneste, grunnskole
og skolefritidsordning.
Barnehagene har ansvar for drift av et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, i
henhold til Lov om barnehager med forskriften Rammeplan for barnehager.
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. Fet kommune har 5 barnehager. I tillegg gir kommunen driftstilskudd
til 3 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 privat åpen
barnehage. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn helårseffekt av i alt 100
årsverk til ordinær barnehagedrift i de kommunale barnehagene.
I tillegg kommer 2 årsverk til spesialpedagoger, som jobber med barn både i
private og kommunale barnehager.
PPTs hovedoppgaver er utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp til
førskolebarn og spesialundervisning til skoleelever samt viderehenvisning til
andre instanser. PPT gir råd og veiledning til foresatte og til personalet i
barnehager og skoler. I tillegg er organisasjonsutvikling og kompetanseheving i
barnehager og skoler et viktige satsingsområder. PPT har 8,3 årsverk.
Skolen skal tilby elevene et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud, der hver
enkelt får hjelp til å utnytte sine ressurser og sitt utviklingspotensial både faglig
og sosialt. Undervisning, veiledning og vurdering skal gjennomføres i tråd med
Opplæringsloven med forskrifter, Kunnskapsløftet, andre statlige planer og
kommunale føringer. Antall årsverk i grunnskolen er 101.
SFO skal i tråd med Opplæringsloven og kommunale vedtekter legge til rette for
lek, læring, kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset den enkeltes interesser, alder og
funksjonsnivå.

Utfordringer
Barnehage
• Tilstrekkelig antall plasser.
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•
•
•
•

Organisering av tilbudet til barn med behov for ekstra hjelp og støtte.
Sykefravær.
Rekruttere og beholde kvalifiserte barnehagelærere og spesialpedagoger.
Tilstrekkelige administrative ressurser til å sikre kvalitetsutvikling.

KOSTRA
Netto driftsutgifter barnehager i % av totale netto driftsutgifter ligger høyere i
Fet kommune enn de man sammenligner med. Korrigerte brutto driftsutgifter per
barn i kommunale barnehager ligger litt høyere. Andelen barn 1-5 år med
barnehageplass er lavere.
Utfordringer
PPT
• Utredning av barn innenfor fristen på 3 måneder.
• Andel barn med spesialundervisning er økende.
• Andelen barn i barnehager har økt betydelig og flere barn med særlige
behov for spesialpedagogisk hjelp avdekkes.
• PPT er en liten sårbar tjeneste som har hatt mye vakanse.
KOSTRA
Andelen barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn i forhold
til alle barn i barnehage er lavere i Fet enn de man sammenligner med. Andelen
elever i grunnskolen som får spesialundervisning er høyere.
Utfordringer
Grunnskole
• Oppfølgingskapasitet med hensyn til kvalitetsutvikling.
• Øke skoleledelsens kapasitet til å være aktør i praksisutviklingen på
skolene.
• Mer målrettet leksehjelp på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
• Økt grad av tilpasset opplæring som reduserer behovet for
spesialundervisning.
• Styrke ferdighetene innen matematikk på småskoletrinnet.
KOSTRA
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i % av totale netto driftsutgifter er
høyere i Fet enn de man sammenligner med.

Helse og omsorg

Under helse og omsorg ligger tildelingskontoret, Pålsetunet, hjemmetjenesten,
tjenesten for funksjonshemmede, helsetjenesten, sosialtjenesten/NAV,
barnevern og tverrfaglig samarbeid for barn og unge.
Tildelingskontoret fatter vedtak om tjenester for hjemmetjenesten, tjenesten for
funksjonshemmede, Pålsetunet institusjon og helsetjenesten (rus og psykisk
helse). Tildelingskontoret har 5,63 årsverk.
Pålsetunet skal gi brukere i institusjon individuell og kontinuerlig pleie og omsorg
ut fra den enkeltes ressurser og behov, slik at den enkelte bruker har en
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opplevelse av best mulig livskvalitet. Pålsetunet har 3 langtidsavdelinger hvorav
2 er skjermede avdelinger for demente og 1 avdeling er for somatikk. Enheten
har og 1 korttidsavdeling som gir tjenester i form av opptrening, avlastning,
lindrende pleie og utredning. Pålsetunet har 57,3 årsverk. Når det gjelder
pleieårsverk er alle årsverk på natt organisert i hjemmetjenesten, og
fremkommer i årsverksoversikt der.
Hjemmetjenesten skal gi hjemmeboende brukere en individuell og kontinuerlig
pleie og omsorg ut fra den enkeltes behov, rettigheter og ressurser, slik at den
enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig, med en opplevelse av
best mulig livskvalitet. Hjemmetjenesten har 61,61 årsverk.
Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til personer som har et særlig
hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, utviklingshemming, sykdom eller
andre årsaker. Enheten har 49,44 årsverk.
Helsetjenesten skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal få den
helsetjenesten de har behov for og krav på, i form av forebyggende,
helsefremmende, rehabiliterende eller kurativt arbeid. Helsetjenesten består av:
•
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
•
Ergo / fysioterapi
•
Folkehelseteam
•
Legetjenesten
•
Psykisk helse og rus
•
Friskliv
Enheten har 32,7 årsverk.
NAV (kommunal del) har som hovedformål å fremme økonomisk og sosial
trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer.
Kommunalt tilsatte i NAV utgjør 7,4 årsverk.
Barneverntjenestens primæransvar er å sikre at barn og unge (0-18 år) som
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp
og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte i
hjemmet. Dersom tiltak i hjemmet ikke fører frem kan tiltak være å plassere
barnet i fosterhjem eller institusjon med eller uten foreldrenes samtykke.
Barnevernet i Fet har 14,2 årsverk. I tillegg kommer interkommunalt
ressursteam med 3,8 årsverk.
Tverrfaglig samarbeid skal sikre tidlig, koordinert og helhetlig innsats for utsatte
barn og unge i Fet kommune.
Utfordringer
• Økning i antallet eldre som vil trenge omfattende omsorg og pleie.
• Større fokus på forebyggende tjenester.
• Videreutvikling av tilbud om hverdagsrehabilitering/hjemmerehabilitering.
• En tendens at flere unge i dag utvikler psykiske problemer tidligere.
Psykiske vansker kombinert med rus er en økende utfordring. Det er
behov for å utvikle samarbeidsrutiner innad i kommunen.
• Stadig flere barn trenger bistand fra barneverntjenesten noe som kan bety
utfordringer i forhold til kapasitet hos de ansatte.
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•
•

I helse og omsorgssektoren er det mange deltidsansatte. Dette er uheldig
for kvaliteten på tjenestene og mulighetene for å rekruttere tilstrekkelig og
kompetent arbeidskraft.
Stor økning i antall flyktninger er utfordrende, både i forhold til å finne
egnede boliger og sørge for god integrering.

KOSTRA
Netto driftsutgifter helse og omsorg i % av totale netto driftsutgifter er litt lavere
enn de man sammenligner med.
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie og
omsorgstjenester var i 2012 og 2013 nogenlunde likt med de man sammenligner
med, mens i 2014 lå Fet vesentlig høyere. Mottakere av hjemmetjenester per
1000 innbygger 80 år og over er høyere i Fet, mens plasser i institusjon i prosent
av innbyggere 80 år og over er lavere.
Netto driftsutgifter per innbygger kommunehelsetjenesten er nogenlunde likt
med de man sammenligner med. Fet bruker mer til forebyggende helsearbeid.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter er
lavere i Fet, andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er også
lavere.
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år er lavere i Fet.
Barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år er likt som landet uten Oslo.
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66
år er vesentlig lavere i Fet.

Samfunn og miljø

Under samfunn og miljø ligger kommunalteknikk, eiendomsenheten og samfunn
og næring.
Kommunalteknikk har ansvar for investering, drift og vedlikehold på områdene
vann- og avløpsledningsnett, avløpsrenseanlegg og -pumpestasjoner, vei, veilys,
trafikksikring, friluftsområder, badeplasser og parker. Avfallsbehandling ivaretas
av det interkommunale selskapet ROAF. Enheten har 21,85 årsverk.
Eiendomsenheten skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg,
samt utføre renhold av deler av bygningsmassen. Tjenesten skal holde
akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjonen. I tillegg
er ansvar for kantinedriften ved rådhuset tillagt enheten. Eiendomsenheten har
36,0 årsverk.
Samfunn og næring er en forvaltningsenhet som skal ivareta og løse kommunens
oppgaver innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning,
næringsutvikling, kart- og oppmålingstjenester, samt forvaltning av ubebygd
eiendom. Enheten har 11,60 årsverk.
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Utfordringer
Eiendomsenheten
• Å opprettholde fokus på vedlikehold for å redusere vedlikeholdsmessige
etterslep på de kommunale byggene.
• Å rekruttere og beholde riktig kompetanse.
• Gjennomføre investeringsprosjektene med riktig ressursbruk og til riktig
tid.
• Gjennomføre de riktige Enøk-tiltakene for å kunne redusere fremtidige
driftskostnader.
KOSTRA
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede netto
driftsutgifter er høyere i Fet og man bruker mer per kvadratmeter når man ser
på korrigerte brutto driftsutgifter. Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter er høyere
enn kostragruppe 7 men lavere enn Akershus og landet uten Oslo. Brutto
investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede
investeringsutgifter er lavere.
Kommunale energikostnader per innbygger er lavere i Fet. Andelen
energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter er likt
med de man sammenligner med.
Samfunn og næring
• Fortløpende saksbehandling, overholde saksbehandlingsfrister.
• Økt fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Kultur

Under kultur ligger kulturadministrasjon, bibliotek, fritidsklubb, kulturskole og
frivilligsentral.
Kulturadministrasjonen planlegger, utvikler og koordinerer tjenesteyting og
forvaltningsoppgaver innen kulturområdet. Det er 2,2 årsverk i administrasjon.
Biblioteket er en lovpålagt tjeneste som tilbyr et bredt utlånstilbud av litteratur,
film og musikk for alle aldersgrupper og har 2,2 årsverk.
Fritidsklubben organiserer klubbkvelder for barn og ungdom, bidrar i UKM og
sommeraktiviteter og arrangerer dansekvelder for funksjonshemmede. Antall
årsverk utgjør 0,7.
Kulturskolen er en lovpålagt tjeneste som gir et bredt opplæringstilbud innen
musikk, dans, og visuelle kunstfag. Skolen tilbyr fagkompetanse til lokale kor og
korps gjennom instruktørtjenester/ dirigenter, og organiserer
kulturskoleundervisning i SFO- tid på skolene. Kulturskolen har 6,0 årsverk.
Frivilligsentralen arrangerer møtesteder og aktiviteter for seniorer gjennom
Treffpunkt 60+, trim, kurs, turer og konserter. Den kulturelle spaserstokken, TVaksjonen, markering av frivillighetens dag og eldrefesten er noen av
arbeidsområdene, samt et bredt samarbeid med frivillige enkeltpersoner, lag og
foreninger og kommunale tjenester. Frivilligsentralen har 1,2 årsverk.
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Utfordringer
• Biblioteket er lavt bemannet, noe som gir begrensede åpningstider. Videre
gir dette begrensninger i formidlingsarbeidet overfor skoler.
• Å drifte publikumsrettede kulturtjenester i eksisterende lokaler har vært
en utfordring, ekstra utfordringer knyttet til desentraliserte lokaler.
• Mer støtte til frivilligheten.
KOSTRA
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter er lavere i Fet enn de man sammenligner med.

Generelle utfordringer for kommuner

Disse generelle utfordringer behøver ikke å gjelde Fet.
•

Anskaffelser, spesielt investeringsprosjekter.

•

Mobbing
Som skoleeier har kommuner et særlig ansvar for at barn og unge har et
godt psykososialt skolemiljø. Det daglige arbeidet med å forebygge og
stoppe at mobbing skjer i skolene, men det overordnede ansvaret ligger i
kommunestyret.

•

Bosetting og integrering av flyktninger vil kunne bli en utfordring på litt
sikt.

•

Digitalisering av kommunale tjenester, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:6
(2015-2016)
Mange kommuner har ikke tilstrekkelig kompetanse til å digitalisere sine
tjenester. Det oppgis at kostnadene er for høye til at dette blir prioritert.
Et flertall av kommunene oppgir at de ikke arbeider systematisk med å
realisere gevinsten av digitalisering.

•

Ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av
samhandlingsreformen, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:5 (2015-2016)
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte
og i et omfang som er i tråd med intensjonen. Innenfor rus- og
psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt med
nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i
liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter innføringen av
samhandlingsreformen.

•

Offentlig folkehelsearbeid, jfr. Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015)
De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et systematisk
folkehelsearbeid. Det er behov for å styrke oppfølgingen av det
kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak
er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. Folkehelsearbeidet er ikke godt nok
forankret i sektorer utenfor helse.

13

•

Utenforskap. Dette er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund
(KS).
Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av
fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv
som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever
tilhørighet til storsamfunnet.
Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som
utsettes for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få
psykiske vansker senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap
på arbeidsmarkedet. Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt
funksjonsevne.
Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor
fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og
alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de
viktigste årsakene til at personer faller utenfor.

Kontrollutvalgets fokus i perioden
•
•
•
•
•
•
•
•

Anskaffelser
Byggesaksbehandling
Mobbing
Integrering av flyktninger/NAV
Forebyggende innsats for barn og unge
Mobbing
Sykefravær
Barnevernet

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
•
•
•

Eiendomsforvaltning i Fet (2012)
Samhandlingsreformen og korttidsopphold. Deltid (2014)
Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll (2015)

Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering:
Høyt
•
•
•

prioritert
Byggesaksbehandling
Forebyggende innsats for barn og unge
Anskaffelser

Middels prioritet
• Integrering av flyktninger/NAV
Orienteringer
• Mobbing
• Sykefravær
• Barnevernet
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Kilder
•
•

Kommuneplan 2014-2016
Budsjett og handlingsplan 2016-2019

Vedlegg
•
•

Utvalgte KOSTRA-tall
Folkehelseprofil 2016

15

Kostra-tall

Fet kommune
2012

2013

2014

Kostragruppe 07
2014

Akershus
2014

Landet uten
Oslo
2014

10,5

10,1

9,9

8,3

9,7

8,6

1 090

1 151

1 202

918

1 007

955

39

70

69

59

89

86

26,8

23,5

30,7

42,4

32,0

40,4

Eiendomsforvaltning

Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning, i prosent av
samlede netto driftsutgifter, konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter til
kommunal eiendomsforvaltning per
kvadratmeter., konsern
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i
kommunal eiendomsforvaltning per
kvadratmeter, konsern
Brutto investeringsutgifter til
kommunal eiendomsforvaltning i
prosent av samlede brutto
investeringsutgifter, konsern

Finansielle nøkkeltall og administrasjon, styring og fellesutgifter
Netto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter, konsern
Disposisjonsfond i prosent av brutto
driftsinntekter, konsern
Langsiktig gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter, konsern
Bruk av lån (netto), i % av brutto
investeringsutgifter, konsern
Netto lånegjeld i kroner per
innbygger, konsern

2,4

1,7

2,3

1,6

2,7

1,2

6,6

5,9

5,6

8,6

12,5

6,4

222,9

218,0

225,0

205,1

205,7

216,4

62,0

46,2

76,8

60,1

54,2

66,9

67 104

66 708

70 404

49 829

56 031

58 160

Kostra-tall

Fet kommune
2012

2013

2014

Kostragruppe 07
2014

Akershus
2014

Landet uten
Oslo
2014

18,7

18,2

18,7

16,6

17,6

14,9

85,4

86,5

86,3

90,5

91,8

90,9

11 304

11 805

11 398

11 820

11 715

11 270

152 913

162 292

170 795

162 740

167 698

174 907

28,8

27,9

28,0

26,1

25,2

24,0

88 936

92 164

95 527

94 321

88 616

100 946

6,9

8,0

8,8

7,2

7,1

8,1

17,0

16,2

13,9

15,1

15,7

17,4

Barnehager

Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter, konsern
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass
Korrigerte oppholdstimer per årsverk
i kommunale barnehager, konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter i
kroner per barn i kommunal
barnehage, konsern

Grunnskoleopplæring

Netto driftsutgifter grunnskolesektor
(202, 215, 222, 223), i prosent av
samlede netto driftsutgifter, konsern
Netto driftsutgifter til
grunnskolesektor (202, 215, 222,
223), per innbygger 6-15 år,
konsern
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Andel timer spesialundervisning av
antall lærertimer totalt

Kostra-tall

Fet kommune
2012

2013

2014

Kostragruppe 07
2014

Akershus
2014

Landet uten
Oslo
2014

1 929

1 903

2 200

1 988

2 092

2 319

4,8

4,5

5,0

4,2

4,4

4,5

199

176

310

157

214

163

2 171

2 158

2 478

2 361

2 416

2 923

26,3

25,8

27,5

29,0

28,7

31,5

348 055

339 480

498 095

378 393

409 881

395 421

336

360

364

318

291

333

14,1

13,0

18,2

16,4

19,4

17,9

14,7

14,6

15,0

17,1

18,5

18,4

Kommunehelse

Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner, kommunehelsetjenesten,
konsern
Netto driftsutgifter i prosent av
samlede netto driftsutgifter, konsern
Netto driftsutgifter til forebyggende
arbeid, helse pr. innbygger, konsern
Brutto driftsutgifter pr. innbygger.
Funksjon 232, 233 og 241, konsern

Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter, konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av kommunale pleie og
omsorgstjenester, konsern
Mottakere av hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 80 år og over.
Plasser i institusjon i prosent av
mottakere av pleie- og
omsorgstjenester
Plasser i institusjon i prosent av
innbyggere 80 år over

Kostra-tall

Fet kommune
2012

2013

2014

Kostragruppe 07
2014

Akershus
2014

Landet uten
Oslo
2014

2,6

2,5

2,1

3,2

3,3

3,7

1,7

1,7

1,6

2,5

67 827

65 838

65 198

40 312

5 557

5 319

6 013

4,1

4,1

4,1

30,7

42,0

43,0

44,3

2,2

2,2

2,3

Sosialtjenesten

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i
prosent av samlede netto
driftsutgifter, konsern
Andelen sosialhjelpsmottakere i
forhold til innbyggere
Korrigerte driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. mottaker,
konsern

Barnevern

Netto driftsutgifter per innbygger 017 år, barnevernstjenesten, konsern
Barn med melding ift. antall
innbyggere 0-17 år
Andel undersøkelser som førte til
tiltak

7 313

6 291

7 978

Kultur

Netto driftsutgifter kultursektoren i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter, konsern

3,1

4,2

3,8

Kostra-tall

Fet kommune
2012

2013

2014

Kostragruppe 07
2014

Akershus
2014

Landet uten
Oslo
2014

754

788

841

722

712

915

125 354

122 606

130 847

105 171

166 350

108 771

- 0,3

-0,1

-0,0

-0,3

-0,1

-0,1

10

9

9

15

14

21

58

112

198

299

375

3,5

7,7

8,2

11,9

12,5

58

131

290

388

483

Samferdsel

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm.
veier og gater, konsern
Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal
vei og gate, konsern

Bolig

Netto driftsutgifter, boligformål, i
prosent av samlede netto
driftsutgifter, konsern
Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere

Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Netto driftsutg. til tilbud til pers.
med rusprobl. pr. innb. 18-66 år,
konsern

30

Andel netto driftsutgifter til tilbud til
personer med rusproblemer, konsern 1,8
Brutto driftsutgifter til personer med
rusproblemer per innbygger 18-66 år 30

Kostra-tall

Fet kommune
2012

2013

2014

Kostragruppe 07
2014

Akershus
2014

Landet uten
Oslo
2014

782

650

675

694

792

831

1,4

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

Klima og energi

Kommunale energikostnader, per
innbygger, konsern
Andel energikostnader i prosent av
kommunens samlede brutto
driftsutgifter, konsern

