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cArkivsak-dok. 17/00005-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 27.3.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Protokoll – Kontrollutvalget 27.2.2017 
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Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
Møtet ble hevet kl. 18.20 
 
Bærum, 27.02.2017 
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Saker til behandling 

9/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 9/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 23.01.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 23.01.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
[Lagre]  
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10/17 Forvaltningsrevisjon Godt miljø i barnehagene?  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.  
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp de fire anbefalingene. 
 
 
Møtebehandling 
Mjølsnes gikk gjennom rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Vedtakets 
punkt 1 ble presisert. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget om et 
år.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 Rådmannen bes følge opp de fire anbefalingene. 

 
[Lagre]  
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11/17 Drøfting av forvaltningsrevisjon rettet mot 
arbeidslivskriminalitet  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 11/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Revisjonen bes legge frem en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet til neste møte.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Revisjonen bes legge frem en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet til neste møte. 
[Lagre]  
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12/17 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2016 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 12/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 2. halvår 2016 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Svendsen redegjorde nærmere for saken. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 2. halvår 2016 tas til orientering. 
[Lagre]  
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13/17 Årsrapport og årsregnskap for 2016 - Bærum 
kommunerevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Årsrapport og regnskap 2016 for kommunerevisjonen tas til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret 

 
 
Møtebehandling 
Svendsen la frem saken. Uttalelse fra kommunerevisjonens revisor, Buskerud 
kommunerevisjon IKS, ble delt ut i møtet. 
 
Votering  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
1. Årsrapport og regnskap 2016 for kommunerevisjonen tas til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret 
 
[Lagre]  
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14/17 Revisjonens budsjett 2017 - endringer 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 14/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Revisjonssjefens redegjørelse om budsjettsituasjonen for året 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Svendsen redegjorde for endringene. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Revisjonssjefens redegjørelse om budsjettsituasjonen for året 2017 tas til orientering. 
[Lagre]  
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15/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 15/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Møtet 27.3 avlyses, møtet 3.april opprettholdes. Regnskapet behandles i dette møtet. 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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16/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 27.02.2017 16/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber om at sekretær legger til rette for at utvalget kan besøke 
følgende virksomheter i 2017: … 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget drøftet aktuelle virksomhetsbesøk og aktuelle orienteringer fra rådmannen: 
Besøk på kulturhuset, ISI (mai) og brannvesenet, samt orientering om Stab & Støtte-
prosjektet (neste møte). 
 
Det ble fremsatt et nytt forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om at sekretær legger til 
rette for at utvalget kan besøke følgende virksomheter i 2017: Kulturhuset, ISI (mai) 
og brannvesenet. 
 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om at sekretær legger til rette for at utvalget kan besøke 
følgende virksomheter i 2017 Kulturhuset, ISI (mai) og brannvesenet.  
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00043-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM PROSJEKTET «OPTIMALISERING STAB- OG 
STØTTETJENESTER» 
 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Orientering om prosjekt «Optimalisering stab- og støttetjenester», notat fra 
Rådmannen 16.3.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om en orientering fra rådmannen om nevnte prosjekt, og 
har i den forbindelse mottatt vedlagte notat om saken. Prosjektet innebærer en 
sentralisering av arbeidsprosesser og støtte innenfor lønn, HR, regnskap, 
budsjettering, rapportering og innkjøp. Det er satt ambisiøse mål for prosjektet; 
reduksjon i driftsbudsjett på 25 mill. kroner årlig i HP-perioden 2017 – 2020. Dette 
tilsvarer 40 årsverk. Notatet redegjør nærmere for utfordringer i dagens organisering, 
mål for fremtidig organisering og gjennomføringen av prosjektet. 
 
Kommunaldirektør Organisasjon og utvikling Kristin Weidemann Wieland, vil være 
tilstede i møtet for å legge frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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BÆRUM KOMMUNE 
RÅDMANNEN 

 

 
 
 

NOTAT  
   

Dato: 16.03.2017 
Arkivkode:  
J.postID: 2017063883 

 Arkivsaksnr: 15/152381 
 
 
 
Fra:  Rådmannen 
 
Vedrørende:  Orientering om prosjekt «Optimalisering stab- og støttetjenester» 
  
 

Prosjektet stab -og støtte skal tilrettelegge for brukervennlige støttetjenester. Prosjektet 

innebærer en sentralisering av arbeidsprosesser og støtte innenfor lønn, HR, regnskap, 

budsjettering, rapportering og innkjøp. Omorganiseringen vil gjennomføres i 2017. 

 

Det er satt ambisiøse mål for prosjektet. Reduksjon i forhold til ressursnivå i 2015 skal i HP-

perioden 2017 – 2020 være på 25 millioner i årlig driftsbudsjett(andre vedtatte innsparinger for 

administrasjon kommer i tillegg). Det tilsvarer netto ca. 40 årsverk. Dette notatet orienterer om 

bakgrunnen for og gjennomføring av prosjektet. 

 

Dagens organisering 

Stab og støtte tjenestene i Bærum kommune i dag er organisert i flere nivå og med veldig ulike 

rapporteringslinjer, jfr. figur nedenfor: 

 nærstøtte på det enkelte tjenestested 

 kontorfellesskap: serviceenheten, barnehagene, skolene, pleie og omsorg 

 sentrale fagenheter 

 staber hos kommunalsjefer 

 

 

Organiseringen gir stor sårbarhet i 

forhold til sykefravær og belastning på 

enkeltressurser. 

 

En svært desentral oppgaveløsning 

innebærer at mange medarbeidere 

utøver oppgaver for sjelden til å utvikle 

mestring. 

 

Forstudien fra 2015 gjennomførte en 

grundig komparativ analyse med 

kommunene Asker og Drammen.  Den 

viste at Bærum kommunes ressursbruk 

på administrative oppgaver lå betydelig 
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høyere når man korrigerte for innbyggertall, særlig gjaldt dette transaksjonstunge oppgaver som 

lønn, HR og regnskap. 

 

Forstudien fra 2015 peker på flere utfordringer som nå søkes løst: 

 Like oppgaver gjøres ulikt på tvers av organisasjonen 

 Ulike rutiner og uklare ansvarsforhold 

 Mye ressurser brukes til dobbeltarbeid og retting av feil 

 Økt krav til kompetanse på nye løsninger og endrede rutiner 

 Lavt samspill innenfor fagområdene i støtte/stab gir lite brukervennlige tjenester 

 Høy ressursbruk sammenliknet med andre kommuner 

 

Mål for fremtidig organisering 

Det er definert fire optimaliseringsområder for den 

fremtidige organiseringen: 

 Brukervennlige tjenester som tilrettelegger for at ledere/ansatte kan konsentrere seg om 

den «egentlige» jobben sin. 

 Kostnadseffektive tjenester som legger minst mulig beslag på kommunens midler 

 Tidseffektive tjenester som utføres sømløst uten tidstap mellom 

enheter/saksbehandlere 

 Kompetansegivende tjenester der ansatte får brukt sin kompetanse og opplever 

mestring i jobben 

 

Oppsummert ønsker rådmannen å oppnå følgende effekter av organisasjonsendringen: 

 Bedre tjenester til lavere kostnad 

 Kvalifisert hjelp når du trenger det 

 Mindre sårbarhet - avhengighet til enkeltpersoner 

 Selvbetjeningsløsninger med god support 

 Like tjenester - samme service til alle 

 Lik praksis og mindre feilretting 

 Klarere roller, tydeligere ansvar for forbedring av administrative tjenester og prosesser 

på tvers av kommunen. 
 

 

Fremtidige kjennetegn ved arbeidsprosesser og organisering 

Overgangen fra dagens organisering til ny organisering av stab og støttetjenestene skal 

kjennetegnes av følgende: 

1. De oppgaver som krever fysisk nærhet til tjenestested skal fortsatt løses lokalt innen det 

enkelte kommunalsjefs/direktørområdet. 

2. De oppgaver og tjenester som det utfra de nye arbeidsprosessene er mest effektivt å 

samordne, vil bli sentralisert. 

3. De selvbetjeningsmuligheter som ligger i dagens og fremtidens støttesystemer må utnyttes 

bedre enn i dag, og det vil bli stilt krav til ledere og ansatte om å ta dette i bruk. Det skal 

tilrettelegges mulighet for selvbetjening også for dem som ikke arbeider ved en PC i det 

daglige. 
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4. Det sentrale Servicesenteret skal være lett tilgjengelig for å hjelpe ledere og 

medarbeidere med å ta i bruk selvbetjeningsløsningene. Samtidig skal 

selvbetjeningsløsningene videreutvikles slik at de blir mer brukervennlig enn i dag. 

5. Et tett samarbeid mellom Servicesenteret og de sentrale støtteenhetene skal sørge for at 

de fleste brukerhenvendelser blir løst rett og effektivt ved første henvendelse til 

Servicesenteret og unngå å videreformidle til andre. Ved behov for eksperthjelp som har 

lengre løsningstider kobles kompetansen i sentrale støtteenheter inn, og tar ansvar for 

løsning av oppdraget. 

Videre satsning på digitalisering, forenkling av arbeidsprosesser og selvbetjeningsløsninger er 

sterkt i fokus. Omstilling innen kommunens stab/støtte tjenester vil innebære nye 

arbeidsprosesser, selvbetjeningsløsninger og endret bemanning. 

 

Gjennom de endringene som nå iverksettes vil de fleste merkantile transaksjonsoppgavene som i 

dag utføres lokalt sentraliseres. Frem mot 2020 er målsettingen at en betydelig høyere andel av 

de resterende brukerbehovene løses ved hjelp av selvbetjening. Selvbetjeningsløsningene skal nås 

via andre verktøy enn PC, som for eksempel mobiltelefon eller iPad. Det er en ambisjon at ca. 70 

% av henvendelser til servicesenteret i 2020 løses uten videreformidling til andre sentrale 

støtteenheter. Det betyr i praksis at så nært som alt av brukerkontakt løses ved selvbetjening eller 

direkte i første brukerkontakt. Dette vil i økende grad sette krav til digitalisering og 

automatisering av prosesser som innebærer manuelle rutiner i dag, at det utvikles gode 

selvbetjeningsløsninger og tilhørende opplæring, men også nye krav til ledere og medarbeiderne 

som i større grad må beherske digitale løsninger.   

 

Dagens ressursbruk og ny dimensjonering 

Det brukes i dag ca. 210 årsverk på stab og støtte innenfor anskaffelse, økonomistyring, lønn, HR 

og regnskap i kommunen. Årsverkene er fordelt på ca. 300 personer (mange av de medarbeiderne 

som arbeider på tjenestestedene har stab/støtte oppgaver som del av en større stilling).   

 

Tabellen viser fordelingen på de ulike nivåene i organisasjonen. 

Innsparingskravet innebærer at ressursinnsatsen knyttet til de 

definerte stab/støtte prosessene skal reduseres fra ca. 210 til 

ca. 170 årsverk (på alle nivåer i organisasjonen). Herav 140 

årsverk i sentrale enheter og ved servicesenteret.  

 

 

Dagens ressursbruk fordeler seg slik på de ulike områdene (tabellen viser antall årsverk): 

 

 
 

For å få til en redusert ressursbruk må det tenkes nytt, med betydelige endringer allerede fra 

etablering av ny organisering fra andre halvår 2017. Dette dreier seg ikke bare om etablering av 

Nivå A. 

Plan/bu

d

B. Øk.sty C. 

Regnsk

D. 

Anskaff

E. 

Innkjøp

F. Utg 

fakt

G. 

Lønn

H. 

Perso

nal

I. HR J. 

Omst/

nedbe

manni

ng

K. 

Sykefr

av

L. 

Komp

/ledut

v

M. 

Rekr

N. 

Leder

Sum 

stab/støtte 

(A-N)

Sum brutto ressurser (ute+sentrale enheter) 12 26 34 21 6 8 49 25 12 1 5 2 4 6 211

Årsverk innenfor stab/støtte

Nivå Årsverk

Tj.sted 69

Komsj. stab 12

Kontorfellesskap 32

Sentr.enh. 98

Totalsum 211
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Servicesenteret, men om en samlet reorganisering av stab/støtte-oppgavene på tvers av Bærum 

kommune. Det må tenkes nytt og annerledes om organisasjonsstruktur og arbeidsprosesser, også 

innenfor det enkelte kommunalsjefsområde og innen hver enkelt enhet.  

 

Det er gjort beregninger på dimensjonering i form av antall årsverk per år per enhet frem til år 

2020.  En stor del av oppgavene som er berørt av prosjektet blir sentralisert. Det overføres både 

oppgaver og økonomiske ressurser til å utføre dem fra tjenestene til de sentrale enhetene, hvilket 

tilsier færre årsverk lokalt til merkantile oppgaver enn det har vært tidligere, men ikke alle 

årsverksressursene som i dag er knyttet til disse oppgavene på tjenestested trekkes inn. 

 

Allerede fra sommeren 2017 vil det være et vesentlig nedtak i antall årsverk som skal brukes til 

transaksjonsbaserte stab/støtte-oppgaver enn det organisasjonen samlet har brukt tidligere.  Det 

meste av nedtaket av ressurser over tid vil deretter skje i de sentrale enhetene.  

 

Tabellen under viser estimerte årsverk for Servicesenteret og de sentrale støtteenhetene. 

 

Tabell 1: Estimerte årsverk i Servicesenteret og sentrale støtteenheter 2016 - 2020  

 

 
Tabellen viser at de sentrale enhetene bemannes opp for å kunne håndtere de oppgaver som 

sentraliseres. Fra sommeren 2017 vil sentral stab/støtte utgjøre 150 årsverk. I tillegg kommer 

stab/støtte ressurser som beholdes hos tjenestested og økonomer hos kommunalsjef (bistand til 

I hele 

organisasjon

en K
o

lo
n

n
e

Sentrale 

enheter
2017 2018 2019 2020

Sum sentrale enheter og servicesenter

ANSK 20,6 D 18,0 21,0 21,0 21,0 21,0

HR 49,5 H-M 27,4 38,0 38,0 37,0 36,0

LØNN 48,7 G 24,0 40,0 38,0 37,0 34,0

ØKONOMI 38,0 A-B 12,0 13,0 13,0 12,0 12,0

REGN 41,7 C, F 17,0 36,0 35,0 34,0 34,0

Leder+løsningskonsulent servicesenteret 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Sum 98,4 150,0 147,0 143,0 139,0

Sentrale enheter (inkl. ledere og stab direktører)

ANSK 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0

HR 27,4 32,0 32,0 32,0 32,0

LØNN 24,0 35,0 33,0 32,0 31,0

ØKONOMI 12,0 13,0 13,0 12,0 12,0

REGN 17,0 34,0 33,0 32,0 32,0

Sum 98,4 131,0 128,0 125,0 124,0

Servicesenter 

Leder 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Løsningskonsulent 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ANSK 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0

HR 0,0 6,0 6,0 5,0 4,0

LØNN 0,0 5,0 5,0 5,0 3,0

ØKONOMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REGN 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Sum 0,0 19,0 19,0 18,0 15,0

Ressursbruk i dag Ny dimensjonering
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tjenestestedenes økonomistyring sentraliseres til kommunalsjefenes staber). I forhold til samlet 

ressursbruk i dag (på alle nivåer) gir ny dimensjonering omtrent uendret ressursbruk på 

anskaffelser, mens øvrige støtteområder reduseres. 

 

Fra gjennomføringen 

 

Noen hovedpunkter: 

 

 Fristilling og innplassering 

Alle berørte medarbeidere fristilles fra sin nåværende stilling og skal innplasseres i stilling i ny 

organisasjonen. Det er beskrevet totalt 270 stillinger i ny organisasjon, fordelt på 102 ulike 

stillingstyper (mange av stillingene har kun stab/støtte oppgaver som en andel av stillingen). 

Det er 294 personer som skal innplasseres. Innplassering skjer i henhold til retningslinjer for 

omstilling og nedbemanning i Bærum kommune. 

 

 Naturlig avgang 

Det er 63 medarbeidere som er 62 år eller eldre. Mye av den forutsatte reduksjonen på ca. 40 

årsverk bør derfor kunne tas gjennom naturlig avgang. Det vil kunne bli aktuelt å gi et ekstra 

pensjonstilbud dersom dette er nødvendig (f.eks. om medarbeider besitter annen 

kompetanse enn det er behov for i ny stab/støtte-organisasjon). 

 

 Risikovurdering før iverksetting av ny organisasjonsmodell 

Det gjennomføres nå ulike risikovurderinger knyttet både til arbeidsmiljøkonsekvenser for 

medarbeiderne og opprettholdelse av kritiske arbeidsprosesser. 

 

Det gjennomføres en risikovurdering per kommunalsjefsområde og for hver støtteenhet. 

Dagens «Brukerservice» (de tidligere kontorfellesskapene) vurderer etablering av det nye 

Service-senteret på tilsvarende måte. 

 

 Framdrift 

Prosjektet følger denne overordnede framdriftsplanen 

 
Pr. mars foregår arbeidet med innplassering av medarbeidere, avklaring av kontorløsning, 

risikovurderinger og design av nye arbeidsprosesser.   
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1. Innledning 

Bærum kommune har engasjert BDO AS (BDO) for å bistå med kontraktsoppfølging av 

Vitalegruppen AS (Leverandøren). Leverandøren leverer bo- og omsorgstilbud til brukere 

tilhørende Bærum kommune, i boliger stilt til rådighet av Leverandøren.  

Bakgrunnen for oppdraget er informasjon om forhold hos Leverandøren og deres tjenester til 

Bærum kommune som kommunen mottok per e-post den 7. desember 2016. I nevnte e-post 

ble det fremsatt påstander knyttet til uriktig fakturering av Bærum kommune, mangler ved 

levert kompetanse til brukere tilhørende Bærum kommune, samt om arbeidsmiljøet hos 

Leverandøren. 

1.1. BDOs oppdrag  

BDO har bistått Bærum kommune med oppfølging av informasjonen mottatt i nevnte e-post 

samt gjennomført relevante undersøkelser i form av en leverandørkontroll. De kontroller som 

er gjennomført som en del av leverandørkontrollen har i all hovedsak omhandlet: 

i. Overholdelse av formalkrav for ansatte og konsulenter  

ii. Arbeidstid og utbetaling av lønn og honorar  

iii. Fakturering utført av Leverandøren 

iv. Konsulentbruk1  

v. Overholdelse av oppdragsavtaler 

For å ytterligere belyse informasjon mottatt i nevnte e-post har BDO gjennomført intervju 

med tre personer. Opplysninger som vedrører arbeidsmiljøet hos Leverandøren behandles 

under eget avsnitt i rapporten.  

BDO har i løpet av oppdraget hatt dialog med Bærum kommune ved Pleie og 

omsorgsavdelingens kontraktteam om fastsettelse av utvalgsstørrelse, utvalgsmåneder samt 

andre avklaringer knyttet til omfang og type kontroller.    

1.2. Forbehold og presiseringer 

BDOs arbeid har vært basert på den informasjon som har vært gjort tilgjengelig fra Bærum 

kommune og Leverandøren. Vi tar forbehold om mangel på fullstendighet og/eller mangel på 

riktighet i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre kontroller.  

BDO tar videre forbehold om at beregninger og beskrivelser i rapporten kan være uriktige, da 

vi ikke har oversikt over alle relevant forhold. Eksempelvis spesifiseres det ikke når de ansatte 

eller konsulentene har avholdt pauser eller har sovet i løpet av en vakt.  

BDO kan heller ikke utfra fremlagt dokumentasjon uttale oss om hvorvidt konsulentene har 

jobbet de timene som er registrert i Leverandørens timeføring- og vaktplansystem (Tamigo).  

Våre kontroller er bygget på et begrenset antall stikkprøver. Det vil kunne foreligge avvik i den 

totale populasjonen som ikke er avdekket. BDO kan således ikke gå god for at alle eventuelle 

relevante forhold er avdekket da dette er en begrenset leverandørkontroll. 

                                                             
1 Konsulenter defineres som selvstendige oppdragstakere som tilbyr helsetjenester 



19/17 Orientering fra rådmannen om granskning av Vitalegruppen - 17/00043-2 Orientering fra rådmannen om granskning av Vitalegruppen : Rapport - Leverandrkontroll Vitalegruppen AS

 

 

 

 

4 

 

Vi presiserer at dersom vi hadde mottatt ytterligere informasjon eller undersøkt en større 

populasjon kunne BDOs undersøkelser og analyser gitt et annet resultat enn hva som er 

beskrevet i denne rapporten. Det presiseres også at BDO ikke har gjort noen helse- eller 

sosialfaglige vurderinger (jf. helselovgivningen) knyttet til observasjonene i denne rapporten. 

BDO har ikke gjennomført noen fullstendig gransking av de forhold som fremkommer i den 

aktuelle e-post av 7. desember 2016. 

Ved eventuelle beslutninger basert på BDOs rapport må det tas hensyn til de forbehold og 

presiseringer som er angitt over.  

1.3. Oppsummering av avvik og observasjoner 

Vi har nedenfor oppsummert de viktigste avvik og observasjoner fra kontrollen:  

Det er ikke avdekket avvik ved kontrollen av politiattester for ansatte på ansatte. Det er 

avdekket avvik ved kontrollen av politiattester for konsulenter. I to tilfeller har Leverandøren 

benyttet konsulenter uten fremlagt politiattest i arbeid med brukere under 18 år. Dette 

utgjør et brudd på helsepersonelloven § 20 a. 

 Leverandøren har i løpet av 2016 benyttet fire konsulenter som har merknader på 

politiattestene. Ingen av merknadene utelukker konsulentene fra å arbeide med brukere 

under 18 år.   

Kontrollen viser vesentlige brudd på relevante arbeidstidsbestemmelser, uavhengig av om 

Hovedtariffavtalen til KS eller forskrift om medleverordning legges til grunn. 

BDO har gjennomført tre samtaler og gjennomgått resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse fra 

mars 20162. Samtalene har vært med to konsulenter og en ansatt. BDO kan ikke se at 

resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen isolert sett underbygger påstandene i e-post av 7. 

desember 2016 om arbeidsmiljøet hos Leverandøren.  

To av de som ble intervjuet var tilknyttet ledelsen/administrasjonen hos Leverandøren. Disse 

to var enige i den beskrivelse som ble gitt i e-posten av 7. desember 2016 om hvordan 

tidligere ledelse har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet for ansatte og innleide 

konsulenter. 

Det er stilt absolutte kompetansekrav for til sammen tre brukere. For to brukere vurderes det 

som vesentlige avvik at levert personell, i nesten halve perioden som er kontrollert, ikke har 

hatt tilfredsstillende kompetanse i henhold til avtalte kompetansekrav.  

For en bruker har Leverandøren i kontrollperioden levert vesentlig lavere bemanning i døgnet 

enn det som er avtalt i oppdragsavtalen. Dette utgjør i gjennomsnitt 12 færre timer i døgnet 

enn det som er avtalt. Videre viser kontrollen at Leverandøren for denne brukeren har 

fakturert Bærum kommune for flere timer enn det som er registrert i Tamigo. Dette utgjør i 

gjennomsnitt 12 timer per døgn. 

For tre brukere har Leverandøren i kontrollperioden levert i gjennomsnitt mellom ca. 2 og 4 

timer lavere bemanning i døgnet enn det som er avtalt i oppdragsavtalene.  

                                                             
2 Utført av B2S Research 
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Kontrollen viser at Leverandøren for disse brukerne har fakturert Bærum kommune for flere 

timer enn det som er registrert i Tamigo. Avvikene utgjør i gjennomsnitt mellom 2 og 3,5 

timer per døgn. 

BDO har foretatt en juridisk vurdering av Leverandørens bruk av konsulenter opp mot vilkår i 

kontrakt mellom Bærum kommune og Leverandøren. Hadde konsulentene vært ansatt hos 

Leverandøren ville ikke kontrakten vært oppfylt hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Ved å 

benytte selvstendige konsulenter som underleverandører omgås punkt 7.4.1 i 

Standardvilkårene. Om måten å organisere virksomheten er retts- og avtalestridig vil være 

avhengig av realiteten i konsulentenes stilling som selvstendig næringsdrivende.  
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2. Om undersøkelsene 

Undersøkelsene i denne rapporten har vært utført i perioden fra desember 2016 til 16. mars 

2017. I det følgende vil vi redegjøre kort for valg av kontrollperioder samt antall ansatte og 

konsulenter i utvalget.  

2.1. Prosess og metode  

Som del av leverandørkontrollen har BDO gjennomført et stedlig varslet besøk hos 

Leverandøren samt et oppfølgingsmøte, henholdsvis 18. januar 2017 og 10. februar 2017. 

Videre har BDO gjennomført samtaler med to konsulenter og en ansatt hos Leverandøren. 

Disse ble gjennomført 17. februar og 28. februar 2017.  

For å gjennomføre kontrollene på en effektiv måte opprettet Leverandøren en egen bruker 

for BDO i Leverandørens vaktplan- og timeregistreringssystem, Tamigo. Fra dette systemet 

har BDO hentet ut følgende informasjon: 

• Antall timer den enkelte ansatte/konsulent har registrert per dag  

• Antall timer registrert totalt per bruker per dag  

• Type kompetanse levert per dag  

• Arbeidsavtaler/samarbeidsavtaler for ansatte og konsulenter  

• Dokumentasjon av autorisasjon  

• Dokumentasjon av politiattest 

Utover dette har BDO mottatt dokumentasjon fra Bærum kommune og Leverandøren som kort 

er oppsummert nedenfor:  

Fra Bærum kommune: 

• Avtale mellom Bærum kommune og Leverandøren (tidligere Friskmeldt) 

• Oppdragsavtaler for den enkelte bruker 

• Fakturaer sendt fra Leverandøren til Bærum kommune 

Fra Leverandøren: 

• Oversikt over ansatte/konsulenter tilknyttet den enkelte bruker 

• Oversikt over kompetanse per ansatt/konsulent  

• Standard arbeidsavtale og standard konsulentkontrakt (samarbeidsavtale) 

• Erklæring om arbeidstid for konsulenter 

• Fakturaer sendt fra konsulenter til Leverandøren gjeldende for utvalgsperioder  

• Leverandørreskontro som viser utbetaling av honorar til konsulentene 

• Lønnsslipper for to ansatte 

• Bankliste som viser utbetaling av lønn til ansatte 

• Forsikringsvilkår for ansvarsforsikring 
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2.2. Utvalg 

Undersøkelsene som er gjennomført i denne rapporten er basert på et utvalg av 

ansatte/konsulenter i utvalgte perioder i 2016. Utvalget ble bestemt i samarbeid med Bærum 

kommune, og skulle oppfylle følgende kriterier: 

• Representere samtlige ni brukere som er omfattet av avtalen mellom Bærum kommune 

og Leverandøren  

• Representere alle måneder i 2016, med et utvalg på to måneder per bruker  

• Representere en bredde i tilbudte stillingskategorier  

Antall ansatte/konsulenter som utgjør utvalget per kontroll er spesifisert i hvert delkapittel 

under punktet «observasjoner». Tabell 1 viser en oversikt over brukerne (anonymisert med 

brukernummer) og månedene som danner grunnlaget for utvalg av ansatte/konsulenter i den 

enkelte periode. Eksempelvis har vi kontrollert arbeid utført i januar og februar 2016 for 

bruker 13032.  

Brukernummer Periode for kontroll 

13032 Januar og februar 2016 

13031 November og desember 2016 

13034 August og september 2016 

13036 April og mai 2016 

13035 Mai og juni 2016 

13026 Oktober og november 2016 

14004 Mars og april 2016 

13024 Juli og august 2016 

13027 Juni og juli 2016 

Tabell 1 - Periode for kontroll 

2.3. Kontradiksjon 

Leverandøren har blitt forelagt utkast til rapport med mulighet for å komme med 

korrigeringer til beskrivelsen i faktagrunnlaget. Leverandøren har i sitt svar gitt BDO 

tilleggsopplysninger som vedrører rutiner for innhenting av politiattest, 

arbeidstidsbestemmelser, leverte timer og kompetansekrav. BDO har henvist til enkelte av 

disse opplysningene i rapporten. Leverandørens svar har ikke endret BDOs vurderinger. For 

fullstendig informasjon om tilbakemelding fra Leverandør viser vi til vedlegg 6. 
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3. Formalkrav til ansatte og konsulenter  

BDO har gjennomført undersøkelser knyttet til formalkrav for ansatte og konsulenter. 

Undersøkelsene har omhandlet:  

• Arbeidsavtaler for ansatte og samarbeidsavtaler for konsulenter 

• Autorisasjoner der dette kreves 

• Politiattester der dette kreves 

3.1. Arbeidsavtaler og samarbeidsavtaler  

3.1.1. Revisjonskriterier 

For vurdering av arbeidsavtaler for ansatte legges arbeidsmiljølovens § 14-6 «Minimumskrav 

til innholdet i den skriftlige avtalen» til grunn som revisjonskriterium. Det henvises til nevnte 

paragraf for en fullstendig oppstilling av revisjonskriteriene.  

For vurdering av samarbeidsavtaler for konsulenter foreligger det ingen bestemte lovkrav. 

BDO har valgt å kontrollere om avtalene inneholder en definisjon av konsulentens 

stilling/tittel, hvorvidt avtalt timepris fremgår av avtalen, og hvorvidt avtalen er signert av 

begge parter.  

3.1.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert arbeidsavtaler for to ansatte. Begge arbeidsavtalene er signert av den 

ansatte og representant fra Leverandøren. Punktene a-l i arbeidsmiljølovens § 14-6 (1)3 er 

omtalt.  

I arbeidsavtalen inngått mellom Leverandøren og de ansatte er ukentlig arbeidstid fastsatt til 

37,5 timer. Leverandøren har opplyst at ansatte som arbeider med brukere i praksis følger 

medleverturnus. Dette vil i så fall innebære en ukentlig arbeidstid som overstiger 37,5 timer.  

BDO har kontrollert samarbeidsavtaler for 79 konsulenter. Seks av disse konsulentene hadde 

ikke egne samarbeidsavtaler med Leverandøren, da de er innleide konsulenter hos Døgnbo AS 

(Døgnbo), en underleverandør av Leverandøren. Leverandøren har benyttet Døgnbo for 

heldøgns bo- og omsorgstilbud for en bruker tilhørende Bærum kommune. I kontrakt mellom 

Bærum kommune og Leverandøren fremkommer det av kontraktens standardvilkår4 punkt 

7.4.1 at leverandøren må fremlegge en forpliktende erklæring ved bruk av underleverandør, 

samt en beskrivelse av hvilke ytelser underleverandøren skal utføre. Bærum kommune har 

opplyst BDO at de ikke har godkjent Døgnbo som underleverandør. BDO har ikke kontrollert 

samarbeidsavtalene mellom Døgnbo og de seks konsulentene. 

For to av de øvrige konsulentene kunne ikke BDO utføre kontroll av samarbeidsavtalene. 

Dette skyldes ufullstendige eksemplarer av kontraktene i Tamigo.5  

Kontrollen viste mangler ved seks samarbeidsavtaler inngått mellom Leverandøren og 

konsulentene. Tre samarbeidsavtaler manglet definisjon av konsulentens stilling/tittel, en 

                                                             
3 Leverandøren har opplyst at de ikke er bundet av tariffavtale, aml. § 14-6 (1) l er derfor ikke relevant. 
4 Standard kontraktsvilkår for Bærum kommunes kjøp av tjenester av 01.06.2012 
5 På grunn av kun delvis skannede dokumenter   
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samarbeidsavtale manglet avtalt timepris og to samarbeidsavtaler manglet signatur fra begge 

parter.  

3.1.3. Vurdering  

Arbeidsavtalene oppfyller kravene i arbeidsmiljølovens § 14-6 (1).  

BDO anbefaler at de mangler ved samarbeidsavtalene som er beskrevet over korrigeres. Ut 

over dette har BDO ingen kommentarer til samarbeidsavtalene mellom Leverandøren og 

konsulentene. 

3.2. Autorisasjoner  

3.2.1. Revisjonskriterier 

Helsepersonelloven § 48 om «Autorisasjon» legges til grunn som revisjonskriterium. Det stilles 

krav til autorisasjon for følgende grupper helsepersonell (utdrag): 

• Helsefagarbeider 

• Kiropraktor 

• Hjelpepleier 

• Omsorgsarbeider 

• Sykepleier 

• Vernepleier 

3.2.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert hvorvidt det foreligger krav til autorisasjon for 79 konsulenter og to 

ansatte. Av disse er det 22 konsulenter og to ansatte som tilhører grupper av helsepersonell 

hvor det stilles krav til autorisasjon, jf. § 48. For disse konsulentene og ansatte har BDO 

undersøkt hvorvidt det foreligger registrert og arkivert autorisasjon i Tamigo.  

Kontrollen viser mangel på autorisasjon i følgende to tilfeller:  

• Mangel på autorisasjon for en vernepleier (ansatt). Leverandøren har opplyst at 

vedkommende kun har utført administrative oppgaver og ikke hatt fagansvar overfor 

brukere. Vi kan ut fra Tamigo ikke se at den ansatte har utført arbeid på brukere for 

Bærum kommune.  

• Mangel på autorisasjon for en hjelpepleier (konsulent). Vedkommende har arbeidet med 

brukere over 18 år i perioden som er kontrollert. Leverandøren har opplyst at 

konsulenten har sluttet.  

3.2.3. Vurdering 

Leverandøren har i kontrollperiodene benyttet personell (en konsulent) uten tilstrekkelig 

autorisasjon. Vedkommende har utført helsefaglig arbeid. 
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3.3. Politiattester  

3.3.1. Revisjonskriterier 

Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) § 20 a6 legges til grunn som revisjonskriterium. 

Det stilles krav i §20 a, første ledd om politiattest for helsepersonell som skal yte helse- og 

omsorgstjenester til barn. I §20, annet ledd stilles det krav om at helsepersonell som skal yte 

helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming skal i tilfeller som nevnt i 

første ledd fremlegge politiattest som viser om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt 

forelegg eller er dømt for brudd på overtredelse av bestemte paragrafer av straffeloven av 

1902 og 2005. 

I helsepersonelloven § 20 a, femte ledd oppstilles konsekvenser av anmerkninger på en 

politiattest. Personer med anmerkninger i tilknytning til de oppramsede paragrafene i 

bestemmelsene «er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjeneste til barn eller personer med 

utviklingshemming». Det henvises til § 20 a, femte ledd for en fullstendig oversikt over 

lovreglene.  

3.3.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert hvorvidt det foreligger politiattester for 79 konsulenter og to ansatte. For 

disse konsulentene har BDO undersøkt hvorvidt det foreligger politiattest registrert og 

arkivert i Tamigo. 

BDO har også kontrollert hvorvidt noen av de 79 konsulentene eller to ansatte kan ha vært 

omfattet av helsepersonelloven § 20 a, femte ledd gjeldende utelukkelse fra å arbeide med 

mindreårige.  Ifølge opplysninger BDO har mottatt fra Leverandøren har 31 av konsulentene 

jobbet med brukere under 18 år i 2016.  

I åtte tilfeller forelå det ikke politiattest for arbeid utført i 2016. De identifiserte tilfellene 

gjelder følgende:  

• To konsulenter som har arbeidet med en eller flere brukere under 18 år i 2016 har ikke 

fremvist politiattest. Leverandøren har opplyst at en av disse har sluttet i selskapet. 

Leverandøren har i etterkant av kontrollen innhentet og fremlagt politiattest for 

konsulenten som fortsatt jobber for Leverandøren.  

• Seks konsulenter som har arbeidet med brukere over 18 år i 2016 har ikke fremvist 

politiattest. Leverandøren har opplyst at en av disse har sluttet i selskapet. 

Leverandøren har i etterkant av kontrollen innhentet og fremlagt politiattest for tre av 

disse konsulentene.  

Det er i tillegg avdekket merknader i fire av konsulentenes politiattester. Tre av disse har 

hatt ansvar for brukere under 18 år. Ingen av merknadene utelukker konsulentene fra å 

arbeide med brukere under 18 år, jr. hpl §20, femte ledd.  

 

 

                                                             
6 Lov gjeldende for 2016, før endring 1.1.2017. 
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3.3.3. Vurdering 

Det er avdekket avvik ved kontrollen av politiattester for konsulenter. I to tilfeller har 

Leverandøren benyttet konsulenter uten fremlagt politiattest i arbeid med brukere under 18 

år. Dette utgjør et brudd på helsepersonelloven § 20 a. 

Leverandøren har i løpet av 2016 benyttet fire konsulenter som har merknader på 

politiattestene. Ingen av merknadene utelukker konsulentene fra å arbeide med brukere 

under 18 år.  
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4. Arbeidstid og utbetaling av lønn og honorar   

BDO har gjennomført undersøkelser knyttet til arbeidstid og utbetaling av lønn og honorar til 

ansatte og konsulenter. Undersøkelsene har omhandlet:  

• Arbeidstiden for konsulenter og en ansatt 

• Utbetaling av lønn og honorar  

4.1. Arbeidstid for konsulenter og ansatte 

4.1.1. Revisjonskriterier 

I kontrakt mellom Bærum kommune og Leverandøren fremkommer det av kontraktens 

standardvilkår7 punkt 7.10 at Leverandøren plikter å følge gjeldende landsomfattende 

tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren har i egenrapportering av lønns- og 

arbeidsvilkår8 opplyst at de «følger prinsippene i KS». Arbeidstid kontrolleres på bakgrunn av 

dette mot gjeldende tariff. 

Leverandøren har muntlig opplyst til BDO at de følger prinsippene i midlertidig forskrift om 

arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger, men at de ikke er bundet av denne. 

BDO har på bakgrunn av dette i tillegg kontrollert arbeidstid mot forskriften om 

medleverordning. 

Leverandøren har utarbeidet en «erklæring for arbeidstid» som alle konsulenter skal signere. I 

leverandørens svar på rapportutkast opplyses det at de følger denne erklæringen. BDO har 

også kontrollert arbeidstid opp mot denne.  

Relevante utdrag fra Hovedtariffavtale KS (Hovedtariffavtale), forskrift om medleverordning 

og utdrag fra avtalen mellom Leverandøren og deres konsulenter er gjengitt under.  

Hovedtariffavtalen  

Ifølge Hovedtariffavtalen § 4 Arbeidstid9, pkt. 4.2.2 skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 

gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfeller: 

• I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller 

minst hver 3. søndag. 

• Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid. 

Ifølge Hovedtariffavtalen § 4 Arbeidstid, pkt. 4.2.3 skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 

gjennomsnittlig 33,6 timer i følgende tilfelle: 

• Ved helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Standard kontraktsvilkår for Bærum kommunes kjøp av tjenester av 01.06.2012 
8 Dokument med tittel Informasjon om evt tariffer avtale osv, merket med Vedlegg 1.11. C 
9 Av 01.05.2014-30.04.2016 og 01.05.2016-30.04.2018 
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Forskrift om medleverordning: 

§ 2 Samlet ukentlig arbeidstid 

(1) Den samlede ukentlige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av en periode på 

7 dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 6 uker. 

(2) Den enkelte arbeidstaker kan gi sitt skriftlige samtykke til en samlet ukentlig 

arbeidstid utover 48 timer, likevel ikke mer enn 60 timer i uken. 

Erklæring for arbeidstid inngått mellom Leverandøren og den enkelte konsulent: 

• Sammenhengende arbeidstid uten hvile kan ikke være mer enn 14 timer.  

• Månedlig arbeidstid skal ikke overstige 240 timer.  

BDOs kontroll er basert på antall timer konsulentene har registrert per dag i Tamigo. BDO har 

fått opplyst at timene som registreres er fratrukket pause, hviletid og/eller fritid. Dersom 

konsulentene har fått mindre pause eller hviletid enn hva som er avtalt, har de anledning til å 

fakturere ekstra for dette. Ifølge Leverandøren forløper vaktene i stor grad som planlagt. BDO 

har ikke kontrollert hvorvidt antall timer registrert er korrekt fratrukket pauser, hviletid 

og/eller fritid. For nærmere informasjon om hvordan Leverandøren har inndelt arbeidsdøgnet 

vises til vedlegg 2. 

4.1.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert arbeidstid for totalt 18 konsulenter og en ansatt. Utvalget er basert på to 

konsulenter per bruker. For to av brukerne er de samme konsulentene kontrollert. Dette 

grunnet et lavt antall timer registrert av konsulenter i ulike stillingskategorier på disse 

brukerne i utvalgsperioden.  

Kontrollen viser følgende:  

Månedlig arbeidstid 

Erklæring for arbeidstid inngått mellom Leverandøren og den enkelte konsulent: 

Det er til sammen observert 12 tilfeller der den månedlige arbeidstiden overstiger 240 timer. 

Disse tilfellene er fordelt på åtte konsulenter.  

Den høyeste registrerte månedlige arbeidstiden er 345 timer.   

For fire av 18 konsulenter overstiger den månedlige arbeidstiden 240 timer i begge de 

kontrollerte månedene.  

Ukentlig arbeidstid 

Forskrift om medleverordning 

Det er til sammen observert 50 tilfeller der den ukentlige arbeidstiden overstiger 60 timer. 

Disse tilfellene er fordelt på 15 konsulenter. BDO har kontrollert åtte sammenhengende uker 

for hver konsulent. For to konsulenter har ukentlig arbeidstid oversteget 60 timer i seks av 

åtte uker. 
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Det er til sammen observert fire avvik der den ukentlige arbeidstiden overstiger 4810 timer for 

den ene ansatte som er kontrollert. Avvikene varierer mellom 49 og 89 timer.  

Den høyeste registrerte ukentlige arbeidstiden er av en konsulent, med 135 timer. Dette 

utgjør arbeid i syv døgn sammenhengende. For to av de syv døgnene har vedkommende 

registrert 24 timer hvert døgn, som vil kunne bety at konsulenten ikke har hatt pause, hviletid 

eller fritid i løpet av vakten.  

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid:  

Forskrift om medleverordning:  

Det er til sammen observert ni tilfeller der den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden over 

seks uker overstiger 48 timer. Disse tilfellene er fordelt på ni konsulenter.  

Den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden er 72,2 timer. Det betyr at 

vedkommende har hatt jevn høy arbeidsbelastning over de kontrollerte ukene. 

Hovedtariffavtalen  

Det er til sammen observert 14 tilfeller der den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden over 

åtte uker11 overstiger 35,5 timer. Disse tilfellene er fordelt på 13 konsulenter og en ansatt.  

Ved kontroll av gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 33,6 timer er det observert ytterligere 

ett avvik. Dette gjelder en konsulent. 

Den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden er 72,1 timer. Det betyr at 

vedkommende har hatt jevn høy arbeidsbelastning over de kontrollerte ukene. 

Daglig arbeidstid:  

Erklæring for arbeidstid inngått mellom Leverandøren og den enkelte konsulent: 

BDO har ikke kunnet kontrollere om konsulentene eller den ansatte har hatt en 

sammenhengende arbeidstid uten hvile som overstiger 14 timer, ettersom de ikke registrerer 

når hvilen finner sted. 

For en fullstendig oversikt over kontrollen av arbeidstid henvises det til vedlegg 1. 

4.1.3. Vurdering 

Timene som BDO har lagt til grunn i denne kontrollen forutsetter at fratrekket for pauser, 

hviletid og fritid er ført korrekt.  

Kontrollen viser at konsulentene arbeider utover arbeidstidsbestemmelsene i 

Hovedtariffavtalen og utover bestemmelsen om arbeidstid fastsatt i forskrift om 

medleverordning. BDO vurderer de avdekkede tilfellene som vesentlige brudd. 

 

 

                                                             
10 Ettersom det ikke er inngått skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden mellom 

Leverandøren og den ansatte legges 48 timer til grunn for maksimal ukentlig arbeidstid for den ansatte.  
11 For to konsulenter er kontrollen basert på syv uker. 
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4.2. Utbetaling av lønn, godtgjørelse og honorar  

4.2.1. Revisjonskriterier 

BDO har kontrollert utbetaling av lønn og godtgjørelse til ansatte opp mot Hovedtariffavtalen 

til KS (Hovedtariffavtalen), midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har 

medleverordninger (forskrift om medleverordning) og avtalt lønn i arbeidsavtale. 

Hovedtariffavtalen   

Ifølge Hovedtariffavtalen § 4 Arbeidstid12, pkt. 4.2.2 skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 

gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfeller: 

• I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller 

minst hver 3. søndag. 

• Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid. 

Ifølge Hovedtariffavtalen § 4 Arbeidstid, pkt. 4.2.3 skal ukentlig arbeidstid ikke overstige 

gjennomsnittlig 33,6 timer i følgende tilfelle: 

• Ved helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger. 

Forskrift om medleverordning:  

§ 2 Samlet ukentlig arbeidstid 

(1) Den samlede ukentlige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av en periode 

på 7 dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 6 uker. 

(2) Den enkelte arbeidstaker kan gi sitt skriftlige samtykke til en samlet ukentlig 

arbeidstid utover 48 timer, likevel ikke mer enn 60 timer i uken. 

Det er ikke inngått skriftlig samtykke jf. Hovedtariffavtalen § 4, pkt. 4.2.2 og 4.2.3 og 

midlertidig forskrift om medleverordninger §2–(2) om en gjennomsnittsberegning av 

alminnelig arbeidstid. På bakgrunn av dette har BDO kontrollert om det er utbetalt 

overtidsgodtgjørelse for arbeid utover 33,6 timer, 35,5 timer og 48 timer i løpet av en 

periode på syv dager.  

For vurdering av hvorvidt utbetaling av honorar til konsulentene gjøres på bakgrunn av avtalte 

vilkår legges samarbeidsavtalene mellom Leverandøren og konsulentene til grunn. 

Konsulentene skal motta honorar for registrerte timer etter timesats som spesifisert i 

samarbeidsavtale.   

4.2.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert grunnlaget for utbetaling av lønn og overtidsgodtgjørelse for to ansatte, 

samt lønnsslipper og bankbilag for disse.  

For Ansatt 1 har vi kontrollert to måneder og for Ansatt 2 har vi kontrollert fire måneder. Det 

forutsettes at timelistene, som utgjør grunnlaget for kontroll, er registrert korrekt. De to 

ansatte som er kontrollert har avtalt fast årslønn på henholdsvis NOK 850 000 for Ansatt 1 og 

NOK 500 000 for Ansatt 2. 

                                                             
12 Av 01.05.2014-30.04.2016 og 01.05.2016-30.04.2018 
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Fra kontrollen av utbetalinger til de to ansatte fremgår følgende:  

• Fast månedslønn på lønnsslipp samsvarer med arbeidsavtale for de ansatte 

• Det er ikke avdekket avvik mellom lønnsslipp og utbetaling som fremgår av mottatt 

bankliste.  

• Ansatt 1 har kun registrert 11 timer i timeregistreringssystemet i perioden. Den ansatte 

har mottatt lønn i henhold til arbeidsavtale. BDO har ikke gjennomført ytterligere 

analyser av arbeidstimer for ansatt 1.  

Hovedtariffavtalen  

Dersom Hovedtariffavtalen § 4 pkt. 4.2.2 med alminnelig arbeidstid på 35,5 timer over syv 

dager legges til grunn har ansatt 2 arbeidet 131, 5 timer overtid. Den ansatte har ikke 

mottatt overtidsgodtgjørelse for disse timene. 

Dersom Hovedtariffavtalen § 4 pkt. 4.2.3 med alminnelig arbeidstid på 33,6 timer over syv 

dager legges til grunn har ansatt 2 arbeidet 144,8 timer overtid. Den ansatte har ikke mottatt 

overtidsgodtgjørelse for disse timene. 

Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger: 

Dersom forskrift om medleverturnus13 med ukentlig arbeidstid på 48 timer over syv dager 

legges til grunn har ansatt 2 arbeidet 56 timer overtid. Den ansatte har arbeidet fire uker der 

ukentlig arbeidstid overstiger 48 timer. Arbeidstiden i disse ukene varierer mellom 49 og 89 

timer. Den ansatte har ikke mottatt overtidsgodtgjørelse for disse timene. 

BDO har kontrollert grunnlaget for utbetaling av honorar til 29 konsulenter14 samt faktura og 

bankbilag for disse. Det forutsettes at timelistene, som utgjør grunnlaget for kontroll, er 

registrert korrekt. 

Fra kontrollen av utbetalinger av honorar til konsulenter fremgår følgende:  

• Det er ikke avdekket avvik mellom beløp oppgitt i konsulentenes faktura og utbetaling av 

honorar fra Leverandøren til konsulentene.  

• Avtalt timepris for konsulentene varierer ikke med når på døgnet arbeidet utføres. Det 

gis ikke tillegg for arbeid utført på lørdager eller søndager. BDO har fått opplyst av 

Leverandøren at det gis et helligdagstillegg på 100 % for arbeid utført på tre helligdager i 

påsken og på 17. mai. 

• Det utbetales kun honorar for 18-20 timer per døgn for konsulentene. Dette kan ha 

sammenheng med at konsulentene ved såkalt «hvilende vakt» kun vil ha krav på å få 

betalt 1/315 av timesatsen så langt vakten ikke krever utrykning. Dette i henhold til 

Hovedtariffavtale og generell praksis. Utrykning som medfører aktiv tjeneste skal 

betales/belastes med full timebetaling.   

 

 

                                                             
13 Ansatt 2 har en arbeidstid som tilsier medleverturnus i den kontrollerte perioden. Dette er ikke 

spesifisert i den ansattes arbeidsavtale. 
14 Utvalget var i utgangspunktet 31 konsulenter. For to konsulenter var kontrollen ikke aktuell da de ikke 
hadde utført arbeid i kontrollperioden 
15 Leverandøren definerer tidsrommet 00:00-08:00 som hvilende vakt, og konsulenten får betalt 2 eller 4 
timer for denne perioden. Dette tilsvarer omtrent 1/3 av timesatsen.  
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Fra kontrollen av konsulentenes faktura og registrerte timer fremgår følgende: 

• Det avdekket 17 tilfeller16 hvor det ikke er samsvar mellom arbeidstimer registrert i 

Tamigo og konsulentenes faktura.  

• Fire konsulenter har fakturert Leverandøren for færre timer enn det som er ført i 

timelistene i Tamigo. Avvikene varierer mellom 1 og 4 timer for tre av konsulentene. For 

den fjerde konsulenten er avviket på 211,5 timer. Til sammen har disse konsulentene 

fakturert Leverandøren for 218 timer mindre enn det som fremgår av timelistene. 

• 12 konsulenter har fakturert Leverandøren for flere timer enn det som er ført i 

timelistene i Tamigo. Avvikene varierer mellom 2 og 34,5 timer. Til sammen har disse 

konsulentene fakturert Leverandøren for 159,25 timer mer enn det som fremgår av 

timelistene. 

For en fullstendig oversikt over kontroll av utbetalinger vises det til vedlegg 3. For mer 

informasjon om Leverandørens fakturering til Bærum kommune per bruker viser vi til 

rapportens punkt 5.1.2 og 5.1.3.  

4.2.3. Vurdering 

Det er ikke avdekket avvik mellom fastlønn oppgitt i ansattes arbeidsavtaler, lønn ifølge 

lønnsslipp og utbetaling av lønn.  

Det er ikke avdekket manglende samsvar mellom konsulentenes faktura og utbetaling av 

honorar. Det er avdekket tilfeller der det ikke er samsvar mellom hva som er registret i 

timelistene (Tamigo) og hva som er fakturert. Disse tilfellene går både i favør og i disfavør for 

både konsulentene og Leverandøren.  

For en ansatt var det i perioden grunnlag for utbetaling av overtidsgodtgjørelse uten at dette 

var utbetalt.  

Leverandøren utbetaler «flat» timepris uavhengig av når på døgnet konsulentene jobber. 

Nærmere vurdering av dette er gjort i rapportens kapittel 6. 

4.3. Arbeidsmiljø  

I e-post av 7. desember 2016 ble det utover påstander knyttet til uriktig fakturering av 

Bærum kommune og mangler ved levert kompetanse til brukere, også fremsatt påstander om 

arbeidsmiljøet hos Leverandøren. Avsender av e-posten uttrykker blant annet bekymringer for 

hvordan tidligere ledelse har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet for ansatte og innleide 

konsulenter.  

BDO har som del av kontrollen gjennomført tre samtaler og gjennomgått resultater fra 

arbeidsmiljøundersøkelse fra mars 201617.  

Totale svarprosent i arbeidsmiljøundersøkelsen var 77 % og omfatter både ansatte og 

konsulenter. Undersøkelsen inneholder spørsmål og påstander innenfor 19 ulike områder som 

vedrører arbeidsmiljøet hos Leverandøren.  

                                                             
16 For to konsulenter har Leverandøren ikke mottatt faktura for utført arbeid. BDO har derfor ikke 
kunnet kontrollere disse 
17 Utført av B2S Research 
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Respondenten skal besvare påstandene med en skala fra en til fem der 1 er svært 

misfornøyd/stemmer overhodet ikke og 5 er svært fornøyd/stemmer helt.  

Nedenfor presenteres resultater fra spørsmål som vi mener er særlig relevant for de 

påstander som fremgår av e-post av 7. desember 201618: 

• For området «trivsel» er overordnet gjennomsnittlig svar 4,3 

• På spørsmål om «uenigheter og motsetninger diskuteres alltid på en saklig og 

profesjonell måte på min arbeidsplass» svarer 7 % at dette ikke stemmer overhodet, 

eller delvis ikke stemmer.   

• På spørsmål om de opplever ødeleggende konflikter på arbeidssted svarer 13 % at dette 

stemmer helt eller delvis.  

• På spørsmål om de opplever at arbeidsmengden går utover kvaliteten på arbeidet svarer 

7 % at dette stemmer helt eller delvis.  

• På spørsmål om de opplever at det er god kommunikasjon mellom en selv og daglig leder 

hos Leverandøren svarer 13 % at dette ikke stemmer overhodet, eller delvis ikke 

stemmer.  

• På spørsmål om de selv har blitt utsatt for mobbing eller sett andre bli utsatt for dette 

svarer 8 % at de selv har opplevd dette på jobb. 10 % svarer at de har sett andre bli 

utsatt for dette.  

• På spørsmålet «Alt i alt hvor fornøyd er du med å jobbe for Vitale» er gjennomsnittlig 

svar 4,2.  

BDO kan ikke se at resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen isolert sett underbygger 

påstandene i e-post av 7. desember 2016 om arbeidsmiljøet hos Leverandøren.  

BDO gjennomførte samtaler med to konsulenter og en ansatt for å kartlegge forhold knyttet 

til arbeidsmiljøet hos Leverandøren. To av disse var tilknyttet ledelsen/administrasjonen hos 

Leverandøren. Disse to var enige i den beskrivelse som ble gitt i e-post av 7. desember 2016 

om hvordan tidligere ledelse har påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet for ansatte og 

innleide konsulenter. 

 

 

  

                                                             
18 BDO har ikke gjennomført en fullstendig analyse av undersøkelsen. 
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5. Fakturering av Bærum kommune 

BDO har gjennomført undersøkelser av hvorvidt det er samsvar mellom registrerte 

arbeidstimer i Tamigo og Leverandørens fakturerte arbeidstimer for brukere tilhørende 

Bærum kommune.   

5.1. Registrerte og fakturerte arbeidstimer  

5.1.1.  Revisjonskriterier 

For kontrollen av samsvar mellom registrerte timer og fakturerte timer har vi lagt til grunn 

registrerte arbeidstimer fra Tamigo og fakturerte arbeidstimer ifølge faktura fra 

Leverandøren til Bærum kommune.  

BDO har fått opplyst at timene som registreres i Tamigo er fratrukket pause, hviletid og/eller 

fritid. Leverandøren har i sitt tilsvar til rapportutkastet opplyst følgende:  

«Leverte timer er ikke det samme som leverte timer i Tamigo. Timene som er registret i 

Tamigo danner grunnlaget for utbetaling av «lønn» til konsulentene.» 

Leverandøren har opplyst at ved en vakt som ifølge vaktplanen går fra 08:00 til 08:00 

avlønnes konsulenten i utgangspunktet for 21 timer. BDO har ikke informasjon om 

konsulentene har vært til stede hos bruker i de øvrige timene i vakten, her 3 timer. Vi mener 

derfor at registrerte timer i Tamigo, framfor vaktlengde ifølge vaktplanen, er det som bør 

legges til grunn når antall arbeidstimer skal kontrolleres opp mot fakturerte timer.  

5.1.2. Observasjon 

BDO har kontrollert samsvaret mellom registrerte og fakturerte arbeidstimer for ni brukere. 

Kontrollen viser manglende samsvar for samtlige brukere.  

Tabell 2 viser en oversikt over antall registrerte arbeidstimer per bruker, per utvalgsmåned, 

samt om det er fakturert for færre eller flere timer enn det som er registrert i Tamigo19. For 

oversikt over utvalgsmåneder per bruker vises det til delkapittel 2.2. 

                                                             
19 Angitt antall timer er avrundet til nærmeste hele time. 
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Bruker 
Registrerte 
timer – 
måned 1 

Samsvar med 
fakturerte timer – 
måned 1 

Registrerte timer 
– måned 2 

Samsvar med 
fakturerte timer – 
måned 2 

13027 1 163 Færre (23 timer) 1 181 Færre (2 timer) 

13035 1 860 Flere (62 timer) 1 802 Flere (59 timer) 

14004 1 094 Flere (101 timer) 1 132 Færre (13 timer) 

13024 764 Færre (20 timer) 820 Færre (76 timer) 

1303620 1 239 Færre (273 timer) 1 182 Færre (133 timer) 

1303121 871 Flere (329 timer) 814 Flere (426 timer) 

13026 1 236 Flere (4 timer) 1 193 Flere (7 timer) 

13032 642 Færre (107 timer)22 520 Færre (126 timer) 

13034 1 242 Flere (122 timer) 1 211 Flere (109 timer) 

Tabell 2 - Antall registrerte arbeidstimer per bruker 

Som tabellen viser har Leverandøren i flere tilfeller fakturert for flere timer enn det som er 

registrert. Disse tilfellene er kort beskrevet nedenfor:  

• For bruker 13031 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for flere timer enn det 

som er registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i 

gjennomsnitt ca. 12 timer per døgn for de to månedene. Kontrollen er basert på 

fremlagt vaktplan.  

• For bruker 13034 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for flere timer enn det 

som er registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i 

gjennomsnitt ca. 3,5 timer per døgn. 

• For bruker 13035 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for flere timer enn det 

som er registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i 

gjennomsnitt ca. 2 timer per døgn.  

• For bruker 14004 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for flere timer enn det 

som er registrert i Tamigo i en av de to kontrollerte månedene. Dette utgjør i 

gjennomsnitt ca. 3 timer per døgn. 

• For bruker 13026 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for flere timer enn det 

som er registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene, totalt fire og syv timer 

fordelt på de to månedene.  

 

 

 

                                                             
20 Kun spesifisert antall døgn og timepris per døgn på faktura. Fakturerte timer er regnet ut av BDO 
basert på timepris fastsatt i brukerens oppdragsavtale.   
21 Kontrollen er basert på fremlagt vaktplan for boligen hvor vakter tilhørende bruker 13031 er 
spesifisert. BDO tar forbehold om at vaktplanen ikke er fullstendig spesifisert.  
22 165 timer færre etter kreditering.  
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Som tabellen viser har Leverandøren i flere tilfeller fakturert for færre timer enn det som er 

registrert. Disse er kort beskrevet nedenfor: 

• For bruker 13027 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for færre timer enn det 

som er registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i 

gjennomsnitt ca. 1 time per døgn for de to månedene.  

• For 14004 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for færre timer enn det som er 

registrert i Tamigo i en av de to kontrollerte månedene. Dette utgjør i gjennomsnitt ca. 

0,5 timer per døgn for denne måneden.  

• For 13024 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for færre timer enn det som er 

registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i gjennomsnitt ca. 2 

timer per døgn for de to månedene.  

• For 13036 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for færre timer enn det som er 

registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i gjennomsnitt ca. 11 

timer per døgn for de to månedene.  

• For 13032 har Leverandøren fakturert Bærum kommune for færre timer enn det som er 

registrert i Tamigo i begge de kontrollerte månedene. Dette utgjør i gjennomsnitt ca. 4 

timer per døgn for de to månedene.  

BDO har fått opplyst av Leverandøren at de ikke fakturerer Bærum kommune for arbeidstid 

medgått til administrative oppgaver, eksempelvis møter, kurs, og fagarbeid. Dette kan ifølge 

Leverandøren forklare tilfellene der det ikke er fakturert for samtlige timer som fremgår av 

Tamigo.  

5.1.3. Vurdering  

Det er manglende samsvar mellom antall registrerte og fakturerte timer til Bærum kommune 

for samtlige ni brukerne, i alle kontrollerte måneder. Dette gjelder både tilfeller der 

Leverandøren har fakturert for færre timer enn det som er registrert i Tamigo, og tilfeller der 

Leverandøren har fakturert for flere timer enn det som er registrert i Tamigo. 

Leverandøren har fakturert for flere timer enn det som er registrert for fire brukere i begge 

de kontrollerte månedene, og for en bruker i en av to kontrollerte måneder. For bruker 13031 

anses avviket som vesentlig. Avviket må ses i sammenheng med beskrivelsen av redusert 

bemanning under punkt. 7.3.3. 

Leverandøren har fakturert for færre timer enn det som er registrert for fire brukere i begge 

de kontrollerte månedene, og for en bruker i en av de to kontrollerte måneder. 
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6. Bruk av konsulenter 

6.1. Innledning 

Tjenestene under rammeavtalen er levert av Leverandørens ansatte, samt innleide 

konsulenter. Konsulentene, som i all hovedsak har vært registrert med enkeltpersonforetak, 

har vært innleid gjennom avtaler direkte med Leverandøren og med avtaler med Døgnbo AS, 

som underleverandør til Leverandøren.  

Bærum kommune har bedt om en vurdering av hvorvidt Leverandørens bruk av konsulenter er 

i henhold til den inngåtte avtalen.  

I det følgende vil det først bli kort redegjort for kontraktens bestemmelser om bruk av 

underleverandører, før Leverandørens bruk av konsulenter/underleverandører vil bli vurdert 

opp mot avtalen. Avslutningsvis i dette kapittelet vil en gjennomgang og vurdering av 

konsulentenes honorarsatser og arbeidstid bli presentert.   

Vurderingene som fremgår av i dette kapittelet er gjennomført av BDO Advokater AS som 

underleverandør til BDO AS. 

6.2. Avtalens bestemmelser om bruk av konsulenter 

Det fremgår av avtalen at leveransen gjelder Heldøgns helse- og omsorgstjenester og innleie 

av personell til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming, rus og alvorlige 

atferdsproblemer.  

Det fremgår videre av avtalen at tjenesten skal leveres av Leverandøren, og at Leverandøren 

ikke benytter seg av underleverandører. Under nærmere angitte vilkår åpnes det imidlertid 

for bruk av leverandører i punkt 7.4 flg. i Standard kontraktsvilkår for Bærum kommunes kjøp 

av tjenester (Standardvilkårene), som er et vedlegg til avtalen. Blant annet stilles det krav 

om at det må legges frem en forpliktende erklæring om at han har den nødvendige råderett 

over underleverandørens kapasitet, dersom leverandør skal benytte underleverandør i 

kontraktsoppfyllelsen. Det skal i tillegg beskrives hvilke ytelser underleverandør skal utføre. 

Videre har oppdragsgiver rett til å underkjenne valg av underleverandør dersom saklig grunn 

foreligger. 

I henhold til punkt 7.10 i Standardvilkårene plikter Leverandøren og dennes 

underleverandører å etterleve arbeidslovgivningen i produsentlandet, og denne utgjør alltid 

et minimumsnivå for de ansattes rettigheter.  

Det fremgår videre av Standardvilkårene punkt 7.10 at Leverandøren og deres 

underleverandører plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn 

det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. 

Leverandøren plikter å opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn 

overfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll.  

Det følger videre av punktene 7.4.2 og 7.4.3 at leverandøren svarer for sine ansatte og andre 

medhjelpere som benyttes for å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten, samt at 

leverandøren skal sikre at underleverandører til kontrakten oppfyller alle krav til 

samfunnsansvar og etiske retningslinjer.  
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Disse inkluderer kravet blant annet om at Leverandør er forpliktet til å videreføre og bidra til 

etterlevelse av kravene angitt nedenfor hos sine underleverandører. 

6.2.1. Er de innleide konsulenter å anse som underleverandører? 

Bærum kommune har opplyst at de har vært kjent med konsulentbruken hos Leverandøren og 

at de ikke har ansett konsulentene som underleverandører. Det fremgår videre implisitt av 

punkt 3 i Leverandørens egenerklæring23 at heller ikke Leverandøren anser konsulentene som 

underleverandører.  

Leverandørens eventuelle bruk av selvstendige næringsdrivende som konsulenter er ikke 

omhandlet i avtalen. Avtalen definerer heller ikke nærmere hvem som eventuelt er å anse 

som underleverandør, hvilket reiser spørsmålet om selvstendige næringsdrivende/konsulenter 

er å anse som underleverandør i henhold til avtalen.  

Vanlig språklig forståelse tilsier at en underleverandør er et individ eller en virksomhet som 

inngår en kontrakt om å utføre hele eller deler av forpliktelsene til en annen parts kontrakt. 

Denne forståelsen av begrepet finner også støtte i definisjonen av underleverandør i Forskrift 

om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 3, hvor underleverandør defineres som en 

entreprenør eller leverandør som utfører en del av det oppdraget som er avtalt mellom 

hovedleverandøren og bestiller.  

Etter det BDO erfarer har de innleide konsulentene ikke inngått avtaler direkte med Bærum 

kommune om utførelse av de aktuelle tjenestene. BDO legger således til grunn at 

konsulentene har utført hele eller deler av forpliktelsene til Leverandøren, og at de således 

er å anse som «Underleverandører».  

Det vises for øvrig til at kapittel 7 i Standardvilkårene referer til Underleverandører og andre 

medhjelpere, og at konsulentene under enhver omstendighet må være å anse som «andre 

medhjelpere».  

BDO legger således til grunn at de enkeltpersonforetakene som har levert tjenester til 

Leverandøren er å anse som underleverandør i henhold til kontraktens bestemmelser, og 

derfor er bundet av avtalens vilkår om bruk av underleverandører. Det bemerkes for øvrig at 

også Døgnbo AS vil være å anse som en underleverandør.  

6.3. Vurdering av Leverandørens bruk av konsulenter 

BDO har vurdert Leverandørens bruk av konsulenter opp mot avtalens bestemmelser om bruk 

av underleverandører.  

6.3.1. Forpliktelseserklæring 

BDO har fått opplyst av Bærum kommune at de ikke har mottatt forpliktende erklæring fra 

Leverandør om bruk av underleverandør. Kommunen har opplyst at de har vært kjent med at 

Leverandøren har benyttet seg av konsulenter, uten at de har visst om det totale omfanget. 

Kommunen har videre opplyst at det ikke foreligger noe skriftlig kommunikasjon rundt dette. 

                                                             
23 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår, 7.12.2015.  
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For øvrig er det opplyst fra Bærum kommune at de kjent med at bruk av konsulenter er 

meget utbredt i bransjen. 

Det fremgår av punkt 1 e i Leverandørens egenerklæring av lønns- og arbeidsvilkår at det 

benyttes innleid arbeidskraft i form av konsulenter til å utføre helse og omsorgstjenester, og 

at satsene er satt etter Hovedtariffavtalen til KS (Hovedtariffavtalen) med tillagt forventede 

tilleggsutgifter. Det fremgår videre av egenerklæringens punkt 2 d at «brorparten av 

personalet i de ulike oppdragene er selvstendig næringsdrivende konsulenter».  

BDO kan ikke se at det av egenerklæringen fremgår en forpliktende erklæring om at 

Leverandøren har den nødvendige råderett over de ulike underleverandørenes kapasitet, eller 

at det beskrives hvilke konkrete ytelser de ulike underleverandører skal utføre.  

Det er på denne bakgrunn BDOs vurdering at vilkåret for bruk av underleverandører som 

følger av punkt 7.4.1 i Standardvilkårene ikke er oppfylt.  

6.3.2. Lønns- og arbeidsvilkår 

Det fremgår av Standardvilkårenes punkt 7.10 at Leverandøren og deres underleverandører 

plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av 

gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren plikter videre 

å opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn overfor sine ansatte, 

samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll.  

I skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår utfylt av Leverandøren 2. november 

2015 skal Leverandøren redegjøre for hvilke allmengjorte og/eller landsomfattende 

tariffavtaler som legges til grunn for arbeid utført opp rammeavtalen. Leverandøren har da 

oppgitt følgende svar: «Vi har KS tariff avtale som grunnlag for utregning og avtale om 

honorarer, men vi er ikke bundet av den». Leverandøren har opplyst til BDO at de følger 

prinsippene i Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger 

(forskrift om medleverordning).  

BDO vurderer det slik at Leverandøren i utgangspunktet er forpliktet til å følge 

Hovedtariffavtalen når det gjelder honorar og arbeidstid. 

Ettersom standardvilkårene kun stiller krav til at Leverandøren og deres underleverandører 

plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av 

gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje, kan det stilles spørsmål ved 

om dette innebærer at tilsvarende krav ikke gjelder for arbeid utført av selvstendige 

næringsdrivende.  

En selvstendig konsulent er som utgangspunkt ikke omfattet av arbeidstakerbegrepet i 

arbeidsmiljøloven og dermed heller ikke underlagt denne, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8. Det vil 

dermed være konsulentens eget ansvar hvor mange timer som arbeides i løpet av en dag, uke 

eller måned. Likeledes vil det være avtalefrihet mellom den selvstendige næringsdrivende og 

Leverandøren når det gjelder honorar.  
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Som det fremgår ovenfor er konsulentene i all hovedsak registrert som enkeltmannsforetak, 

hvilket i utgangspunktet tilsier at de er å anse som selvstendig næringsdrivende og således 

ikke underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår eller øvrige 

regulatoriske krav. 

Det vises i den forbindelse til at avtalen mellom Leverandøren og konsulentene, 

egenerklæringsskjemaet ved oppgjør og annen fremlagt informasjon til konsulentene, 

underbygger at konsulentene er selvstendige og leverer tjenester for egen regning og risiko.  

Imidlertid kan det stilles spørsmål ved om arbeidets art i praksis er å anse som et ordinært 

ansettelsesforhold. BDOs observasjoner viser at flere av de innleide konsulentene fakturerer 

et så stort antall timer i løpet av en måned at de vanskelig kan ha flere oppdragsgivere enn 

Leverandøren, og at de fører timer i Leverandørens timeregistreringssystem gjennom 

vaktplaner. I tillegg til dette vises det til at konsulentene, etter det BDO kjenner til, i løpet 

av 2017 vil bli tilbudt fast ansettelse med samme arbeidsoppgaver. Samlet sett kan dette tale 

i retning av at det i realiteten er snakk om et ansettelsesforhold.  

Med bakgrunn i det ovennevnte vurderer BDO det slik at leverandøren og eventuelle 

underleverandører er forpliktet til å følge Hovedtariffavtalen når det gjelder honorar og 

arbeidstid for sine ansatte. Hvorvidt dette også gjelder lønns- og arbeidsforhold for 

konsulentene som har levert tjenester til Leverandøren og Døgnbo vil bero på en vurdering av 

om de anses som arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Dersom konsulentene 

regnes som selvstendig næringsdrivende vil Leverandøren og Døgnbo i utgangspunktet ikke 

være forpliktet til å følge Hovedtariffavtalen for lønns- og arbeidsforhold for tjenester levert 

av konsulentene.   

En slik vurdering vil bero på en konkret gjennomgang og vurdering av om den enkelte 

konsulents samarbeid og forhold til Leverandøren i realiteten er et ansettelsesforhold og ikke 

en selvstendig og uavhengig konsulent.  

BDO har ikke gjennomført en nærmere vurdering av om den enkelte konsulents samarbeid og 

forhold til Leverandøren i realiteten er et ansettelsesforhold og ikke en selvstendig og 

uavhengig konsulent. For å kartlegge dette må blant annet hver enkelt konsulent vurderes ut 

fra om de har flere oppdragsgivere, i hvilken grad de står fritt til å velge oppdrag, opererer 

for egen regning og risiko, samt i hvilken grad de kan sies å ha et resultatansvar. Det vises i 

den forbindelse til vurderingene som fremkommer i Rt. 2002 s. 996. En slik vurdering ligger 

utenfor rammene for det gjeldende oppdraget.  

BDO viser for øvrig til at dersom kommunen i avtalen hadde lagt føringer for Leverandørens 

bruk av selvstendige næringsdrivende som konsulenter, ville det ikke vært behov for å 

gjennomføre en slik vurdering.   

BDO har i det følgende vurdert konsulentenes honorarsatser og arbeidstid opp mot 

Hovedtariffavtalen. 
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6.4. Konsulentenes honorarsatser og arbeidstid  

6.4.1. Sammenligning av honorarsatser og Hovedtariffavtalen 

Det er undersøkt hvorvidt konsulentenes honorarsatser og arbeidstid er i henhold til 

minimumskravene etter gjeldende tariffavtale.  

BDO har i vurderingen av konsulentenes honorarsatser også sett hen til forhøyet trygdesats, 

sykeforsikring hos NAV, samt avtale som tilsvarer arbeidstakers tjenestepensjon. Vi har ikke 

medberegnet ansvarsforsikring. 

Etter Hovedtariffavtalen vil avlønning variere etter kompetansekravet for den enkelte stilling 

og etter ansenitet.  

I følge Hovedtariffavtalen gis det et sentralt tillegg for kvelds- og nattarbeid mellom kl. 17.00 

og kl. 06.00. Satsene for dette varierer mellom 45 kroner og 56 kroner per time avhengig av 

lønnstrinn. Normalt gis lokale tillegg til ansatte for lørdags- og søndagsarbeid mellom 

kl. 00.00 lørdag til kl. 24.00 søndag. Tillegget skal etter Hovedtariffavtalen være minst 50 

kroner per time. Konsulentene har ingen slike tillegg. 

Ved beregningene av estimerte tillegg for konsulentene er det lagt til grunn at lørdags- og 

søndagstillegget er 5 kroner høyere enn satsene for kvelds- og natt tillegg etter 

Hovedtariffavtalen.   

Det er i beregningen tatt høyde for at konsulentene arbeider turnus og at gjennomsnittlig 

arbeidstid er 35.5 timer per uke. Det er på denne bakgrunn utarbeidet estimerte timesatser 

som inkluderer tillegg som ville kunne ha vært utbetalt i et ansettelsesforhold. Til grunn for 

vurderingene har vi undersøkt avtalebetingelser for 72 konsulenter.  

Honorarsatsene konsulentene er tilbudt i sine avtaler varierer mellom kr 250 per time til 

kr 320.  

Det er ikke kjent hvordan timehonorar blir satt for den enkelte. Timesatsen er «flat», med 

unntak av for enkelte helger knyttet til høytider hvor konsulentene har krav på et 100 % 

tillegg. 

Konsulentenes kompetanse fremgår av konsulentavtalen, men det er ikke opplyst hvilke 

kompetansekrav som gjelder for stillingen/ oppgaven de skal utføre. Det kan derfor være 

avvik mellom den kompetansen de har og den kompetansen som oppgaven krever. Dette kan 

medføre at det ikke er benyttet riktig lønnstrinn ved sammenligning av timesatser etter 

tariff. 

Vi har ved beregning av det vi kaller netto honorarsats trukket ut totalt 23,4 % til dekning av 

ekstra forsikringer for å kunne sammenligne honorarsatsene i Hovedtariffavtalen. Disse 23,4 % 

fremkommer som fremstilt i tabellen under: 
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Forsikrings- og pensjonsforpliktelser Sats 

Høy trygdesats for personlige næringsdrivende 11,4 % 

Sykeforsikring med dekning tilsvarende ansatt 9,6 % 

Yrkesskadeforsikring/ yrkesskadetrygd 0,4 % 

Innskuddspensjon24 2 % 

Vi har sammenlignet honorarsatsene ved å trekke fra 23,4 % og deretter legge til kvelds- og 

nattillegg samt lørdags- og søndagstillegg, som kunne ha vært opptjent som ansatt i en 

estimert turnusordning.  

Ved turnusarbeid vil det etter gjeldende hovedavtale normalt bli lagt til grunn en 

gjennomsnittlig arbeidstid per uke på 35,5 timer.  

Ved å sammenligne timehonoraret for konsulentene med tariffsatser ved 35,5 timer per uke 

finner vi totalt 35 tilfeller hvor timehonoraret er lavere enn hva de skulle vært dersom 

konsulentene hadde vært ansatte. 

• Det er identifisert seks tilfeller der honorarsatsene er lavere sammenlignet med timesats 

etter tariff uten tillegg. Avviket er under 6 % for samtlige konsulenter.   

• Det er identifisert 18 tilfeller hvor netto honorarsats ligger minst 10 % lavere enn 

timesatser beregnet etter Hovedtariffavtalen med tillegg for ubekvem arbeidstid. For 

seks av disse utgjør forskjellen mer enn 20 %.  

• For 11 tilfeller er avviket mellom 5 og 10 % sammenlignet med Hovedtariffavtalen med 

tillegg. 

• Det er identifisert fire tilfeller hvor honorarsatsen er mer enn 10 % høyere enn beregnet 

timelønn etter Hovedtariffavtalen.  

Vi har også sammenlignet honorarsatser med tariffsatser ved gjennomsnittlig arbeidstid av 

37,5 timer per uke. Dette er etter arbeidsavtalen avtalt arbeidstid for de ansatte hos 

Leverandøren. Her ligger ingen av honorarsatsene lavere enn timesatser etter 

Hovedtariffavtalen uten tillegg. Når vi sammenligner netto honorarsatser med satsene etter 

Hovedtariffavtalen, inkludert tillegg for ubekvem arbeidstid, finner vi følgende: 

• Syv tilfeller hvor honorarsatsene er minst 10 % lavere enn tariffsatsene. Ingen av 

avvikene er større enn 20 %.  

• Ett tilfelle av negativt avvik av 8,52 %  

• 20 tilfeller hvor avviket er under 6 %.  

• 13 tilfeller ligger mer enn 10 % over timesatsene etter tariff  

• 15 tilfeller mellom 5 og 10 % over tariff. 

Tillegget med 100 % av ordinær timesats etter honoraravtalen er i tråd med helge- og 

høytidstillegget etter Hovedtariffavtalen som gir et tillegg av 133 % av ordinær lønn. 

                                                             
24 Minimumssats 
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Det er en del usikkerhet knyttet til kravet til kompetanse som kreves for den enkelte oppgave 

konsulentene skal utøve slik at det er må tas høyde for at ikke alle konsulenter er plassert i 

korrekt lønnstrinn ved sammenligning med Hovedtariffavtalen. Det er ikke tatt høyde for 

tillegg for ansenitet i noen av satsene. Den estimerte turnusordning med tilhørende tillegg vil 

også kunne innebære en viss feilmargin. Likeledes at ikke nødvendigvis alle konsulenter 

arbeider turnus. Det er heller ikke tatt hensyn til at konsulenten bør tegne ansvarsforsikring. 

Ved å legge til grunn en gjennomsnittlig arbeidstid per uke på 37,5 timer synes avvikene hva 

gjelder honorarsatsene å være innenfor hva som er akseptabelt gitt nevnte 

usikkerhetsmomenter. 

Ved 35,5 timer er avvikene større, men vi antar at noen av de største avvikene kan skyldes at 

konsulenten jobber i en stilling hvor kompetansekravet er lavere enn den kompetansen 

vedkommende innehar. Dette må i så fall undersøkes nærmere. Avvik under 5 % er innenfor 

de feilmarginene som må påregnes. Vi anser heller ikke avvikene mellom 5 og 10 % i 

utgangspunktet som alarmerende, men det kan totalt se ut til at konsulentene ligger noe 

lavere i inntekt enn hva de ville ha gjort om de hadde vært ansatt med tariffestet lønn.  

Vurdering av honorarsatser og arbeidstid 

På bakgrunn av det ovennevnte vurderer BDO det slik at konsulentenes lønnsvilkår avviker noe 

fra Hovedtariffavtalen. 

Når det gjelder konsulentenes arbeidstid vises det i sin helhet til gjennomgangen av dette 

som følger av rapportens punkt 4.1. BDOs observasjoner der tilsier at konsulentenes 

arbeidstid ikke er i henhold til Hovedtariffavtalen. Det bemerkes for øvrig at konsulentenes 

arbeidstid heller ikke er i henhold til forskrift om medleverturnus. 

Hadde konsulentene vært ansatt hos Leverandøren ville ikke kontrakten vært oppfylt hva 

gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Ved å benytte selvstendige konsulenter som 

underleverandører omgås punkt 7.4.1 i Standardvilkårene. Om måten å organisere 

virksomheten er retts- og avtalestridig vil være avhengig av realiteten i konsulentenes stilling 

som selvstendig næringsdrivende, se punkt 6.3.2 ovenfor.  
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7. Overholdelse av forpliktelser i oppdragsavtalene  

BDO har kontrollert Leverandørens overholdelse av forpliktelser i oppdragsavtalene med 

Bærum kommune. Undersøkelsene har omhandlet:  

• Kontroll av timepriser i oppdragsavtale sammenlignet med fakturerte timepriser 

• Kontroll av kompetansekrav i oppdragsavtale sammenlignet med levert kompetanse 

• Kontroll av avtalt bemanning sammenlignet med levert bemanning (antall timer) 

7.1. Avtalte og fakturerte timepriser  

7.1.1. Revisjonskriterier  

For kontroll av avtalte og fakturerte timepriser legges oppdragsavtaler for den enkelte bruker 

til grunn som revisjonskriterium. I oppdragsavtalene25 forelagt BDO fremkommer det timepris 

for syv av ni brukere. For de resterende to brukerne henvises det til «timepriser i 

rammeavtale.»  

BDO har fått opplyst av Leverandøren at de fakturerer i henhold til justerte priser, som 

fremkommer av brev sendt til Bærum kommune av 29. januar 201626.  

Tabell 3 viser en oversikt over avtalt timepris per bruker, jf. oppdragsavtaler og brev om 

prisregulering. 

Bruker 
Avtalt timepris i 
oppdragsavtale 

Timepris etter 
prisjustering 

Endring 

13027 357 kr 367 kr 10 kr 

13035 332 kr 341 kr 9 kr 

14004 373 kr 383 kr 10 kr 

13024 373 kr 383 kr 10 kr 

13036 349 kr - - 

13031 345 kr 359 kr 14 kr 

13026 369 kr 379 kr 10 kr 

13032 369 kr 379 kr 10 kr 

13034 345 kr 355 kr 10 kr 

Tabell 3 - Avtalt timepris per bruker 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 I de tilfeller det foreligger flere oppdragsavtaler per bruker har vi lagt oppdragsavtalen som gjelder 
for utvalgsperioden til grunn. 
26 Jf. Prisregulering vedr. kontrakt 2012/9071 
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7.1.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert avtalt timepris i oppdragsavtaler og timepris benyttet ved fakturering for 

ni brukere. Kontrollen viser forskjell i benyttet timepris ved fakturering av åtte av ni brukere.  

Tabell 4 viser hvorvidt fakturert timepris er lavere eller høyere enn avtalt timepris, samt 

forskjellen i NOK. 

Bruker Fakturert timepris Samsvar med avtalt timepris  

13027 367 kr Høyere (10 kr) 

13035 341 kr Høyere (9 kr) 

14004 383 kr Høyere (10 kr) 

13024 383 kr Høyere (10 kr) 

13036 349 kr Ingen forskjell  

13031 359 kr Høyere (14 kr) 

13026 379 kr Høyere (10 kr) 

13032 379 kr Høyere (10 kr) 

13034 355 kr Høyere (10 kr) 

Tabell 4 - Samsvar mellom fakturert og avtalt timepris 

7.1.3. Vurdering 

Timeprisene som er benyttet er i henhold til brev om prisregulering. BDO har ingen 

merknader til fakturerte timepriser.  

7.2. Avtalt og levert kompetanse  

7.2.1. Revisjonskriterier 

For vurdering av samsvar mellom avtalte og leverte kompetansekrav legges oppdragsavtaler 

for den enkelte bruker til grunn som revisjonskriterium. For tre brukere er det avtalt at det 

til enhver tid skal tilbys personell med minst treårig helsefaglig eller annen forhåndsdefinert 

relevant utdanning. For de øvrige brukerne er det kun stilt veiledende krav. 

Leverandøren har i sitt svar på rapportutkastet opplyst at det har vært kommunikasjon 

mellom Leverandøren og Bærum kommune angående kompetansekrav til brukerne med 

absolutte kompetansekrav. Det vises til kapittel 7.2.2 og vedlegg 6 for nærmere informasjon 

om dette.  
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Tabell 5 viser en oversikt over brukerne med absolutte kompetansekrav slik de er beskrevet i 

brukernes oppdragsavtaler.  

Bruker Avtalt kompetansekrav Godkjent stillingskategori27  

13027 
Det skal være minst en person per vakt med utdanning 
som tilsvarer godkjent stillingskategori Sykepleier, vernepleier, pedagog 

13035 
Det skal være minst en person per vakt med utdanning 
som tilsvarer godkjent stillingskategori 

Sykepleier, vernepleier, 
kiropraktor, sosionom 

13036 
Det skal være minst en person per vakt med utdanning 
som tilsvarer godkjent stillingskategori 

Sykepleier, vernepleier, 
pedagog, osteopat 

Tabell 5 - Absolutte kompetansekrav 

For resterende brukere er det ikke stilt absolutte, men veiledende kompetansekrav. 

Eksempelvis krav til kompetanse innen rusarbeid og krav til de som har faglig ansvar hos den 

enkelte bruker. For bruker 14004 er det stilt veiledede krav om at det bør være pedagog eller 

sykepleier i helgene28. For nærmere informasjon om veiledende kompetansekrav for øvrige 

brukere henvises til vedlegg 4. 

7.2.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert avtalt og levert kompetanse for samtlige brukere med absolutte 

kompetansekrav, og en bruker med veiledende kompetansekrav.29 BDO har også kontrollert 

fordelingen av levert kompetanse for samtlige brukere (fremstilt i prosent per 

stillingskategori). Disse kontrollene har omfattet til sammen en ansatt og 95 konsulenter, som 

har arbeidet i utvalgsmånedene for de enkelte brukerne. 

Det er observert manglende samsvar mellom avtalt kompetanse og levert kompetanse for 

samtlige tre brukere med absolutte kompetansekrav. De identifiserte tilfellene er 

oppsummert per bruker i punktene under.  

Bruker 13027: 

• I 32 av 62 døgn er det ikke levert kompetanse i henhold til kompetansekravene i 

oppdragsavtalen. I 27 døgn har levert personell ikke tilfredsstilt noen av 

kompetansekravene. I fem døgn har levert personell delvis tilfredsstilt 

kompetansekravene, ved tilstedeværelse av tilfredsstillende kompetanse fra 1,5 til 5,5 

timer per døgn. 

• I tilsvaret på rapportutkastet har Leverandøren opplyst at det har vært kommunikasjon 

mellom Leverandøren og Bærum kommune angående endring i kompetansekrav for 

brukeren. Utvalgsmånedene for kontroll av denne brukeren er juni og juli 2016. 

Leverandøren har fremlagt e-postkorrespondanse fra november 2016. BDO er ikke kjent 

med om det har vært dialog i forkant av disse månedene.   

                                                             
27 Leverandøren har opplyst BDO om hva som er godkjent stillingskategori for den enkelte bruker. 
Bærum kommune har verifisert disse opplysningene. 
28 Leverandøren har opplyst BDO om hva kompetansekravet for den enkelte bruker utgjør i praksis. 
Bærum kommune har verifisert dette. 
29 BDO har etter avtale med Bærum kommune kun gjennomført ytterligere undersøkelser av en av 
brukerne med veiledende krav. Dette er basert på en vurdering av tilgjengelighet av nødvendig 
informasjon og dokumentasjon. 



19/17 Orientering fra rådmannen om granskning av Vitalegruppen - 17/00043-2 Orientering fra rådmannen om granskning av Vitalegruppen : Rapport - Leverandrkontroll Vitalegruppen AS

 

 

 

 

32 

 

Bruker 1303530: 

• I 32 av 61 døgn er det ikke levert kompetanse i henhold til kompetansekravene i 

oppdragsavtalen. I samtlige 32 døgn har levert personell ikke tilfredsstilt noen av 

kompetansekravene.  

• I tilsvaret på rapportutkastet har Leverandøren opplyst at det har vært kommunikasjon 

mellom Leverandøren og Bærum kommune angående endring i kompetansekrav for 

brukeren, uten at tidspunktet for dette er dokumentert. 

Bruker 1303631: 

• I syv av 62 døgn er det ikke levert kompetanse i henhold til kompetansekravene i 

oppdragsavtalen. I fire døgn har levert personell ikke tilfredsstilt noen av 

kompetansekravene. I tre døgn har levert personell delvis tilfredsstilt 

kompetansekravene. I to av disse døgnene har det blitt levert tilfredsstillende 

kompetanse fra 5,5 til 7 timer per døgn. I ett av disse døgnene har det vært et opphold 

på to timer uten tilfredsstillende kompetanse.  

• I tilsvaret på rapportutkastet har Leverandøren opplyst at de har sendt søknad til 

Fylkesmannen om dispensasjon for kompetansekrav etter helseomsorgstjenestelovens 

kap. 9, og at Bærum kommune skal ha blitt informert om dette. Leverandøren opplyser 

at de ikke har mottatt tilbakemelding fra fylkesmannen på dette. 

Tabell 6 viser fordelingen av levert kompetanse per stillingskategori for brukere med 

absolutte kompetansekrav.32 

Bruker 
Syke-
pleier 

Verne-
pleier Hjelpepleier Pedagog Osteopat Kiropraktor Ufaglært 

13027  7 % 19 %    74 % 

13035  13 %  9 %  7 % 71 % 

13036 12 % 4 %  31 % 10 %  42 % 

Tabell 6 - Kompetanse per stillingskategori for krav med absolutte krav  

Kontrollen av levert kompetanse for en bruker med veiledende kompetansekrav viser 

manglende samsvar i avtalt og levert kompetanse. De identifiserte tilfellene er oppsummert 

under:  

 Bruker 14004: I tre av ni helger er det ikke levert kompetanse i henhold til de 

veiledende kompetansekravene. Dette gjelder tre lørdager hvor levert personell ikke 

har tilfredsstilt noen av de veiledende kompetansekravene. 

                                                             
30 Brukeren følger skoleturnus. Det tas forbehold om at det kan ha vært avtalt endringer i oppsatt 

vaktplan.  
31 Brukeren følger skoleturnus. Det tas forbehold om at det kan ha vært avtalt endringer i oppsatt 

vaktplan.  

32 Prosenttallene i tabellen er rundet av til nærmeste hele tall. Summering som avviker fra 100 % kan 

derfor forekomme.  
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Tabell 7 viser fordelingen av levert kompetanse per stillingskategori brukere med veiledende 

kompetansekrav33.  

Bruker 
Syke-
pleier 

Verne-
pleier 

Hjelpepleier Pedagog Kiropraktor Sosionom Ufaglært 

14004 11 % 6 % 3 % 29 %   52 % 

13024 7 % 15 % 30 %   13 % 34 % 

1303134 20 %  21 % 1 %   59 %35 

13026 2 % 4 %36  9 %   85 % 

13032  1 % 25 % 22 %  41 % 12 % 

13034 20 % 10 %    10 % 60 % 

Tabell 7 - Levert kompetanse per stillingskategori med veiledende krav 

7.2.3. Vurdering 

For to av brukerne med absolutte kompetansekrav vurderes det som vesentlige avvik fra 

avtalte kompetansekrav at levert personell i nær halvparten av kontrollperioden ikke har hatt 

tilfredsstillende kompetanse. Dette gjelder bruker 13027 og bruker 13035. For den tredje 

brukeren med absolutte kompetansekrav er det avvik fra kompetansekravene i 11 % av 

kontrollperioden. Dette gjelder bruker 13036. 

Opplysningene som fremkommer i tilsvaret fra Leverandøren for bruker 13027 gjelder for 

perioden etter utvalgsmånedene. BDO mener derfor at avvikene har oppstått før Bærum 

kommune har gitt anledning til å fravike kompetansekravene for denne brukeren. 

Opplysninger som fremkommer vedrørende de to øvrige brukerne med absolutte 

kompetansekrav har ikke påvirket BDOs vurderinger av avvik. 

For en av brukerne med veiledende kompetansekrav er det observert tilfeller hvor levert 

kompetanse ikke er i henhold til veiledende krav. Dette gjelder bruker 14004. For denne 

brukeren er det i tre av ni helger ikke levert kompetanse som tilfredsstiller veiledende krav.  

For brukere med absolutte kompetansekrav utgjorde bruk av ufaglært personell i 

gjennomsnitt 62 % av arbeidstimene i de kontrollerte månedene. For brukere med veiledende 

kompetansekrav utgjorde bruk av ufaglært personell i gjennomsnitt 50 % av leverte 

arbeidstimer i de kontrollerte månedene.  

 

 

 

                                                             
33 Prosenttallene i tabellen er rundet av til nærmeste hele tall. Summering som avviker fra 100 % kan 

derfor forekomme. 
34 Kontrollen er basert på fremlagt vaktplan for boligen hvor vakter tilhørende bruker 13031 er 
spesifisert. BDO tar forbehold om at vaktplanen ikke er fullstendig spesifisert. 
35 I beregningen av andel ufaglært kompetanse inngår kompetanse levert av diakon (3%) 
36 Svensk utdannet vernepleier  
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7.3. Avtalt og levert bemanning  

7.3.1. Revisjonskriterier 

For kontroll av avtalt og levert bemanning (i antall timer) legges oppdragsavtaler for den 

enkelte bruker til grunn som revisjonskriteriet. I oppdragsavtalene forelagt BDO fremkommer 

det avtalt bemanning for syv av ni brukere. BDO har fått opplyst avtalt bemanning for de 

resterende to brukerne av Bærum kommune. Avtalt bemanning sammenstilles deretter opp 

mot registrerte timer i Tamigo. 

BDO har fått opplyst at timene som registreres i Tamigo er fratrukket pause, hviletid og/eller 

fritid. Leverandøren har i sitt tilsvar til rapportutkastet opplyst følgende:  

«Leverte timer er ikke det samme som leverte timer i Tamigo. Timene som er registret i 

Tamigo danner grunnlaget for utbetaling av «lønn» til konsulentene.» 

Leverandøren har opplyst at ved en vakt som ifølge vaktplanen går fra 08:00 til 08:00 

avlønnes konsulenten i utgangspunktet for 21 timer. BDO har ikke informasjon om 

konsulentene har vært til stede hos bruker i de øvrige timene i vakten, her 3 timer. Vi mener 

derfor at registrerte timer i Tamigo, framfor vaktlengde ifølge vaktplanen, er det som bør 

legges til grunn ved når antall timer levert til den enkelte bruker skal fastslås.  

Tabell 8 viser en oversikt over avtalt omfang av bemanning per bruker. 

Bruker Avtalt bemanning per døgn  

13027 38 timer per døgn 

13035 62 timer per døgn 

14004 33 timer mandag-torsdag, 39 timer fredag, 44 timer helg og skolefri 

13024 24 timer per døgn 

13036 28 timer skole og SFO-dager og 42 timer helg og skolefri 

13031 40 timer per døgn 

13026 40 timer per døgn 6 dager per uke og 20 timer per døgn 1 dag per uke 

13032 24 timer fratrukket skole og SFO-tid hverdag, 24 timer helg og skolefri 

13034 44 timer per døgn 

Tabell 8 - Avtalt omfang av bemanning 

7.3.2. Observasjoner 

BDO har kontrollert avtalt og levert bemanning for samtlige brukere. For de tre brukerne med 

skole og SFO-turnus har BDO fått opplyst at det vil kunne forekomme endringer i faktisk 

bemanning sammenlignet med hva som er avtalt, grunnet varierende lengde på skoledager og 

SFO-opphold. BDO har ikke mottatt informasjon om den enkeltes skole og SFO-turnus. Vi kan 

derfor ikke vurdere hvorvidt det fullt ut er samsvar mellom faktisk bemanning og avtalt 

bemanning for bruker 13032, da avtalte antall timer avhenger av lengde på skoledag. 
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Tabell 9 viser faktisk bemanning per bruker i skole og SFO-turnus, spesifisert for hverdag og 

helg. Den viser også hvorvidt det er samsvar mellom hva som er levert og hva som er avtalt 

bemanning. Samtlige tall er kalkulert ved en gjennomsnittsberegning basert på antall døgn i 

kontrollperioden. For en oversikt over kontrollperioden per bruker vises det til delkapittel 

2.2.  

Bruker Levert bemanning - 
hverdag 

Samsvar med avtalt 
bemanning – hverdag 

(avvik i gj.snitt per døgn) 

Levert 
bemanning - 

helg 

Samsvar med avtalt 
bemanning – helg (avvik 

i gj.snitt per døgn) 

14004 

Hverdag: 33,2 timer 

Fredag: 36,7 timer 

Høyere (0,2 timer) 

Lavere (2,3 timer) 42 timer Lavere (2 timer) 

13036 37 timer Høyere (9 timer) 45 timer Høyere (3 timer) 

13032 19 timer Ikke grunnlag for kontroll 22 timer Lavere (2 timer) 

Tabell 9 - Levert bemanning per bruker 

Kontroll av bemanningen for brukere i skole og SFO-turnus viser at det er tilfeller hos samtlige 

brukere hvor det ikke er samsvar mellom avtalt og faktisk bemanning. Tilfellene er 

oppsummert per bruker i punktene under.  

• 14004: For 11 av 21 helgedøgn er det levert lavere bemanning enn hva som er avtalt. I 

de tilfellene hvor bemanningen er lavere enn avtalt varierer den fra 36 timer til 43 timer 

per døgn i helgene. Ifølge oppdragsavtalen skulle bemanningen ha vært 44 timer per 

døgn i helgene. Ved tre av ni fredager er det levert lavere bemanning enn hva som er 

avtalt. Bemanningen varierer fra 29 til 35 timer per døgn. Den avtalte bemanningen på 

fredager er 39 timer per døgn.  

• 13036: For syv av 21 helgedøgn er det levert høyere bemanning enn hva som er avtalt. I 

de tilfellene hvor bemanningen er høyere varierer den fra 44 timer til 71 timer per døgn 

i helgene. Den avtalte bemanningen i helger er på 42 timer per døgn. På samtlige 

hverdager er det levert høyere bemanning enn hva som er avtalt. Bemanningen varierer 

fra 30 timer til 67 timer per døgn. Den avtalte bemanningen på skole- og SFO-dager er 

på 28 timer per døgn. 

• 13032: I 11 av 19 helgedøgn er det levert lavere bemanning enn hva som er avtalt. I de 

tilfellene hvor bemanningen er lavere varierer den fra 14 timer til 20 timer per døgn i 

helgene. I 10 av 11 tilfeller er det levert 20 timer per døgn i helgene. Ifølge 

oppdragsavtalen skulle bemanningen ha vært 24 timer per døgn i helgene. 
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Tabell 10 viser levert bemanning per bruker som ikke er omfattet av skole og SFO-turnus. 

Samtlige tall i tabellen er kalkulert ved en gjennomsnittsberegning basert på antall døgn i 

kontrollperioden. For en oversikt over kontrollperioden per bruker henvises det til delkapittel 

2.2.  

Bruker 
Levert bemanning                                    

i gjennomsnitt 
Samsvar med                      

avtalt bemanning 

13027 38,4 timer Høyere (0,4 timer) 

13035 60 timer Lavere (2 timer) 

13024 25,6 timer Høyere (1,6 timer) 

13031 27,6 timer Lavere (12,4 timer) 

13026 39,8 timer Lavere (0,2 timer) 

13034 40,2 timer Lavere (3,8 timer) 

Tabell 10 - Levert bemanning per bruker utenfor skole og SFO-turnus 

I løpet av perioden for rapportering har det fremkommet opplysninger om at det for bruker 

13031 har vært en reduksjon i bemanning fra og med november 2016. Bærum kommune 

ønsket derfor en særskilt kontroll av om dette var synlig i timelistene. Tabell 11 viser levert 

bemanning til bruker 1303137, fremstilt ved gjennomsnittlig antall timer per døgn for Oktober, 

November og Desember 2016. 

 Oktober 2016 November 2016 Desember 2016 

Levert bemanning per døgn 38,4 timer 29 timer 26,3 timer 

Samsvar med avtalt 
bemanning (Avvik i gj.snitt 
per døgn) 

Lavere (3,6 timer) Lavere (13 timer) Lavere (15,7 timer) 

Tabell 11 - Levert bemanning 13031 

Det fremkommer av kontrollen at faktisk bemanning for denne brukeren er gradvis redusert 

fra oktober til desember 2016. De observerte reduksjonene er kort oppsummert under.  

 Oktober: Det fremkommer i timeføringssystemet at det ble registrert 38,4 timer i 

gjennomsnitt i døgnet. Disse timene er fordelt på vakter med lik lengde, eksempelvis 

20 og 20 timer per døgn. Avtalt bemanning per døgn var 42 timer.  

 November: Det fremkommer i timeføringssystemet at det ble registrert 29 timer i 

gjennomsnitt i døgnet. Disse timene er fordelt på vakter med ulik lengde, 

eksempelvis 8 og 18 timer per døgn. Avtalt bemanning per døgn var 42 timer.  

                                                             
37 Kontrollen er basert på fremlagt vaktplan for boligen hvor vakter tilhørende bruker 13031 er 

spesifisert. BDO tar forbehold om at vaktplanen ikke er fullstendig spesifisert.  
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 Desember: Det fremkommer i timeføringssystemet at det ble registrert 26,3 timer i 

gjennomsnitt i døgnet. Disse timene er fordelt på vakter med ulik lengde, 

eksempelvis 8 og 18 timer per døgn. Avtalt bemanning per døgn var 42 timer.  

I samtale med en av konsulentene som har utført arbeid for bruker 13031 ble det fremlagt 

opplysninger om at reduksjonen i bemanning på denne brukeren opplevdes som uforsvarlig av 

vedkommende. I samtalen med BDO opplyste vedkommende blant annet at det i 2017 har 

blitt gjort endringer i tilstedeværelse hos bruker om natten. Personalet sover, ifølge 

vedkommende, i en vaktbod utenfor leiligheten der bruker bor. Konsulenten har understreket 

at det ikke er kjent for vedkommende hvorvidt dette gjelder for samtlige vakter, om det er 

avklart med kommunen eller på hvilket tidspunkt ny praksis ble iverksatt. Vedkommende har 

dokumentert overfor BDO at det er sendt bekymringsmeldinger angående reduksjon i 

bemanning til tidligere ledelse hos Leverandøren. Bekymringsmeldingene ble oversendt via e-

post til Leverandøren i oktober og november 2016. 

7.3.3. Vurdering 

Det er avdekket tilfeller hvor det ikke er samsvar mellom avtalt bemanning og levert 

bemanning. Dette gjelder tilfeller der det er levert flere timer enn avtalt og tilfeller der det 

er levert færre timer enn avtalt:  

Leverandøren har levert et lavere antall timer enn det som er avtalt i følgende tilfeller:  

 For bruker 13031 er det et vesentlig avvik mellom antall timer som er levert og antall 

timer som er avtalt for november og desember. I november og desember ble det i 

gjennomsnitt levert henholdsvis 29 timer og 26,3 timer per døgn. I henhold til avtalen 

skulle det vært levert 42 timer per døgn. 

 For bruker 13034 er det avvik mellom antall timer som er levert og antall timer som 

er avtalt. Dette utgjør i gjennomsnitt ca. 4 timer lavere bemanning per døgn i 

perioden som er kontrollert.  

 For bruker 13035 er det avvik mellom antall timer som er levert og antall timer som 

er avtalt. Dette utgjør i gjennomsnitt ca. 2 timer lavere bemanning per døgn i 

perioden som er kontrollert. 

Avvikene bør ses i sammenheng med forhold beskrevet under punkt 5.1.2. 

For bruker 13036, 13024 og 13027 har Leverandøren levert flere timer enn det som er avtalt 

med Bærum kommune. Ledelsen hos Leverandøren har opplyst at dette kan forklares med tid 

medgått til administrative oppgaver som eksempelvis møter, opplæring, kurs og lignende, 

som ikke skal belastes Bærum kommune.  
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Vedlegg 1 Kontroll av arbeidstid  

 

Ansatt/ 
Konsulent 38 

Månedlig 
arbeidstid 
skal ikke 
overstige 
240 timer 

Ukentlig 
arbeidstid skal 
ikke overstige 

60 timer 

Gjennomsnittlig 
ukentlig 

arbeidstid skal 
ikke overstige 

48 timer 

Gjennomsnittlig 
ukentlig 

arbeidstid skal 
ikke overstige 

33,6 timer 

Gjennomsnittlig 
ukentlig 

arbeidstid skal 
ikke overstige 

35,5 timer 

Ansatt 1 OK 4 avvik* OK Avvik Avvik 

Konsulent 1 
(jan og feb) 

OK 2 tilfeller OK OK OK 

Konsulent 2 
(jan og feb) 

2 tilfeller 4 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 3 2 tilfeller 6 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 4 1 tilfelle 2 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 1 
(aug og sep) 

OK 2 tilfeller OK OK OK 

Konsulent 2 
(aug og sep) 

OK 4 tilfeller OK 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 5 OK 1 tilfelle OK 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 6 OK 1 tilfelle OK 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 7 2 tilfeller 3 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 8 2 tilfeller 5 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 9 OK 1 tilfelle OK OK 1 tilfelle 

Konsulent 10 OK 4 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 11 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 12 OK OK OK OK OK 

Konsulent 13 OK 1 tilfelle OK OK OK 

Konsulent 14 OK OK OK OK OK 

                                                             
38 Benevnelsen med nummer per konsulent samsvarer ikke med benevnelser andre steder i rapporten. 

Konsulent 1 i dette tilfellet er dermed ikke samme konsulent som i ved eksempelvis kontroll av 

utbetaling av honorar.  
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Ansatt/ 
Konsulent 38 

Månedlig 
arbeidstid 
skal ikke 
overstige 
240 timer 

Ukentlig 
arbeidstid skal 
ikke overstige 

60 timer 

Gjennomsnittlig 
ukentlig 

arbeidstid skal 
ikke overstige 

48 timer 

Gjennomsnittlig 
ukentlig 

arbeidstid skal 
ikke overstige 

33,6 timer 

Gjennomsnittlig 
ukentlig 

arbeidstid skal 
ikke overstige 

35,5 timer 

Konsulent 15 OK 3 tilfeller OK 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 16 OK OK OK OK OK 

Konsulent 17 1 tilfelle 4 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Konsulent 18 1 tilfelle 6 tilfeller 1 tilfelle 1 tilfelle 1 tilfelle 

Totalt 12 tilfeller 50 tilfeller 9 tilfeller 14 tilfeller 15 tilfeller 

Tabell 12 - Kontroll av arbeidstid 

 

*For den ansatte er det kontrollert om ukentlig arbeidstid overstiger 48 timer ettersom det 

ikke er inngått avtale om gjennomsnittsberegning mellom Leverandøren og den ansatte. For 

den ansatte anses tilfellene der ukentlig arbeidstid overstiger 48 timer som avvik, og ikke 

tilfeller, ettersom denne personen er ansatt og ikke konsulent.  
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Vedlegg 2 Leverandørens inndeling av arbeidsdøgnet 

Leverandøren har opplyst at de har delt inn arbeidsdøgnet på følgende måte:  

Dagvakt: 09:00-17:00. Hvilende døgnvakt: 09:00-09:00. For perioden mellom kl. 24:00 og 

08:00 registrerer konsulenten antall timer avhengig av brukerens situasjon. Dersom brukerens 

situasjon krever våken tilstedeværelse registrerer konsulenten ekstra timer for dette.  

I timeføringssystemet fører konsulentene inn tidsrommet for vakten (eksempelvis 09:00-

09:00) og antall timer som de skal godtgjøres for. For hvilende døgnvakt trekkes det altså fra 

varierende antall timer avhengig av brukerens situasjon. Fratrekket gjelder pauser, hviletid 

og/eller fritid.  

BDO ikke hatt mulighet til å kontrollere hvorvidt konsulentene har fått pauser, hviletid 

og/eller fritid som tilsvarer fratrekket per døgn.  
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Vedlegg 3 Kontroll av lønnsutbetaling og honorar 

Ansatt/konsulent39 
Samsvar mellom timer på 
lønnsslipp/faktura40 og timeliste 

Utbetaling stemmer overens 
med faktura 

Ansatt 1 OK OK 

Ansatt 2 OK OK 

Konsulent 1 8 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 2 8 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 3  1 time for lite på faktura OK 

Konsulent 4 OK OK 

Konsulent 5 2 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 6 OK OK 

Konsulent 7 Utgår – arbeidet ikke Utgår – arbeidet ikke 

Konsulent 8 4 timer for lite på faktura OK 

Konsulent 9 

Timer står ikke på faktura for 
november. 8 timer for mye i 
desember OK 

Konsulent 10 Utgår – arbeidet ikke Utgår – arbeidet ikke 

Konsulent 11 14,75 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 12 19 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 13 4 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 14 Faktura ikke mottatt Utbetaling ikke foretatt 

Konsulent 15 4 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 16 23 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 17 27 timer for mye på faktura OK 

                                                             
39 Benevnelsen med nummer per konsulent samsvarer ikke med benevnelser andre steder i rapporten. 

Konsulent 1 i dette tilfellet er dermed ikke samme konsulent som i ved eksempelvis kontroll av 
arbeidstid 
40 Tabellen viser eventuelt avvik i timer på faktura sammenlagt for begge måneder 
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Ansatt/konsulent39 
Samsvar mellom timer på 
lønnsslipp/faktura40 og timeliste 

Utbetaling stemmer overens 
med faktura 

Konsulent 18 OK OK 

Konsulent 19 211,5 timer for lite på faktura OK 

Konsulent 20 OK OK 

Konsulent 21 OK OK 

Konsulent 22 4 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 23 34,5 timer for mye på faktura OK 

Konsulent 24 OK OK 

Konsulent 25 OK OK 

Konsulent 26 OK OK 

Konsulent 27 OK OK 

Konsulent 28 OK OK 

Konsulent 29 1,5 timer for lite på faktura OK 

Konsulent 30 Faktura ikke mottatt Utbetaling ikke foretatt 

Konsulent 31 3 timer for mye på faktura OK 

Tabell 13 - Kontroll av lønnsutbetaling og honorar 
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Vedlegg 4 Veiledende kompetansekrav 

 

Bruker Avtalt kompetansekrav Kommentar fra Leverandøren41  

14004 

Fortrinnsvis personer med 3-årig helse- eller 
sosialfaglig utdanning og/eller relevant 
erfaring/realkompetanse.  

Det bør være pedagog eller 
sykepleier i helgene når bruker 
er hjemme. 

13024 Henviser til tidligere avtaler.  Ingen konkrete kompetansekrav. 

13031 

Grunnleggende prinsipper og kunnskaper om 
målrettet miljøarbeid og mennesker med rus, 
psykose og voldsproblematikk.  

Ingen konkrete kompetansekrav.  

 

13026 

Faglig ansvarlig har treårig helsefaglig utdanning. 
Bemanningen vil bestå av personer med 
helsefaglig bakgrunn. Gruppens to ledere har 
treårig helsefaglig bakgrunn.  

Sykepleier eller vernepleier som 
faglig ansvarlig. Bemanningen 
skal bestå av personer med 
erfaring. Kan være ufaglært med 
helsefaglig bakgrunn.  

13032 

Faglig ansvarlig må være 3-årig helsefaglig 
utdannet, øvrige må ha helsefaglig bakgrunn.  
 

Sykepleier eller vernepleier som 
faglig ansvarlig. Bemanningen 
skal bestå av personer med 
erfaring. Kan være ufaglært med 
helsefaglig bakgrunn. 

13034 
Helse og sosialfaglig med tilleggsutdannelse i 
psykiatri  

Minst halvparten av bemanningen 
skal ha tilleggsutdannelse i 
psykiatri. Faglig ansvarlig må 
være psykiatrisk sykepleier. 

Tabell 14 - Veiledende kompetansekrav 

 

 

                                                             
41 Leverandøren har opplyst BDO om hva kompetansekravet for den enkelte bruker utgjør i praksis. 

Bærum kommune har verifisert dette. 
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Vedlegg 5 Ansvarsforsikring 
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Vedlegg 6 Tilbakemelding fra Leverandør  
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Tilbakemelding rapportutkast —

leverandørkontroll Vitalegruppen AS

Avvik: Politiattester

Kommentar:

Etter omstrukturering av ledelse og administrasjon har vi endret våre rutiner rundt innhenting av

politiattester.

Vesentlig brudd: Arbeidstid

Kommenter:

Vi forholder oss til Vitale sine arbeidstidbestemmelser for konsulenter som utgjør 240 timer pr måned.

Det har for enkelte konsulenter i forbindelse ferieavvikling oversteget 240 timer.

Medlever—forskriften er ikke gjeldene for selvstendignæringsdrivende.

Fra og med 2017 har vi sluttet engasjere nye selvstendige næringsdrivende, og har påbegynt

prosessen med fast ansettelse.

Avvik: Leverte timer

Kommenter:

Leverte timer er ikke det samme som leverte timer i Tamigo. Timene som er registret i Tamigo danner

grunnlaget for utbetaling av «lønn» til konsulentene. det vil si at BDO ikke har sett forskjellen mellom

leverte timer til kommunene og faktureringsgrunnlaget til konsulenter.

Registrering av disse timene er kun til vår interne avregning av godtgjørelse, og kan ikke ses i
sammenheng med faktisk tid hos brukeren.

Avvik beregningen i BDOs rapport er basert på feil grunnlag.
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j Neste uke Elfin": V, rgunuenne amexfi’? LMS til F" 'l'

  

original plan

”024—. uke 7
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Navn 13/2 14/2 15/2 15/2 17/2 10/2 19,12 Tom
21:45- 21:45-
os:00 2 00:00 2 16'5”

0
0
0

05:00-  5100* 11:45' 05:00» 53 25

03:00 3  16:001 00:00 2 09:00 3 '
0

00:00— 00:00—
0s:00 a  22:00 1 3mm

0
15:45—
05:00 2 ”'25

0
14:45- 07:45-
22:00 22:00 1 20'5"

Ledige 0
Total: 21,00 21,25 11,00 21,25 21,50 21,50 21,00 140,50

Eksempel:  13/2:

Arbeidet—mellom  kl 08.00 den  13/2  til kl  08.00  den 14/2.
Totalt  levert  til  bruker  24  timer  som er  grunnlaget  for  fakturering til  Bærum Kommune.

Av  disse  24  timene avlønnes —  21  timer.
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Avvik: Kompetansekrav

Kommenter prosjekt 13027:

Bruker 13027 har vist stor progresjon, den største årsaken til dette er egnet og håndplukket personale.

Saksbehandler har under hele oppdraget vært informert om dette. lmøte med saksbehandler av

17.10.16, ønsket å endre punktet i kontrakten som omhandler kompetansekrav.

Under møte ble det enighet om å ikke bytte ut dagens personale, men å rekruttere 3 åringer ved

nyansettelser. Se korrespondanse under fra Bærum kommune

På bakgrunn av dette ønsker vi at avviket på prosjekt 13027 lukkes.

Fra: [mailto @baerum kommune no]

Sendt: 8. november 2016 08:14
Til: dwuale as>

Emne: SV: 13027— OPPFØLGING AV MØTE

Hei

Vi har ikke endret noe på punktet om avtalt kompetanse. Det har ligget der hele tiden.

Jeg er klar over at dette ikke er innfridd av Vitale og at det vurderes at de som nå følger-opp har

den nødvendige kompetansen. / møte me- foreslo jeg at-wnne sende en forespørsel om

vr kunne godta at kompetansekravet fravrkes så lenge de samme personer følger opp. Dette er vi

positivt innstilt til da det ser ut til å fungere  bra,  Dersom noen av de slutter, fravikes ikke dette kravet.

Det ble derfor foreslått som et vedlegg til nåværende avtale for å forhindre avvik slik det er nå.

Mvh —
Fra: 'åJvrtaleas]

Sendt: 7. november 2016 13:51

Til:
Kopi: (vhotrnarl corn'

Emne: 13027 -OPPFØLGlNG AV MØTE

Hei—
Jeg har vært i kontakt med min kollega —angående vår kontrakt

Jeg tillater meg å purre på en skriftlig tilbakemelding på at Bærum kommune endrer punktet:

lNFORMASJON OM OPPDRAGET:

Avtalt kompetanse - slik at ordlyden blir i tråd med det som ble avtalt på forrige møte.

På forhånd takk for hjelpen

Vitalegruppen AS

www vnaleas
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Vår kommenter proslekt 13035

Viser av  kommentaren  fra BDO av det ikke er levert  i  henhold til oppdragsavtalen når det gjelder

kompetanse. Ansvarlig for prosjekt 13035 var 9 vi vedlegger -kommentar

om avtalte kompetansekrav under.

From: alive no

Sent: den 13 mars 201711:40

To: aambea apr—r»

Subject: V: ærum

Jeg mistenker det er tiltaket fra rustjenesten. Der harjag, vart i

flere samarbeidsmøter med Bærum kommune, saksbehandler var og -jef
jeg ikke husker navnet på, vi har kommunisert tydelig at-Jehøver stabila personer, at -kke
profiterar på något fagligt opplegg som er avhengig av graden 3 årigt høyskoleutdannede da vi

opplever -altfor ustabil. Vi har videre kommunisert at det er et særdeles krevande oppdrag der vi

synes det er vanskelig å si noe om vilken retting/tiltak en bør velge fremover.

Mvh

Vår kommenter prosjekt 13036

Oppstart med bruker 13036 var 11. februar 2016. loppstartfasen fylte vi ikke kompetansekravet, og

det ble i den forbindelse sendt inn en søknad til Fylkesmannen om dispensasjon fra

kompetansekravet i forhold HOL kap 9. Bærum kommune ble informert om dette i oppfølgrngsmøte til

oppstarten.

Tilbakemelding fra fylkesmannen er fremdeles ikke mottatt.

Lysaker Torg

14 mars 2017

Vitalegruppen AS
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BÅERUM
KOMMUNE

Bærum kommune anmelder Vitalegruppen AS

Publisert: 21.03.2017

Bærum kommune hever kontrakten og anmelder Vitalegruppen AS. Vitalegruppen har siden 2012 levert heldøgns
helse— og omsorgstjenester til Bærum kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er mistanke om økonomisk svindel
og bedrageri. Dette er avdekket i en granskningsrapport utført av revisjonsfirmaet BDO, på oppdrag fra Bærum
kommune.

Omfattende kontraktbrudd

Bærum kommune kjøper i dag tjenester til ni ressurskrevende brukere i omsorgsboliger med en samlet utbetaling
på 45 millioner kroner i 2016. Rapporten «Leverandørkontroll Vitalegruppen AS  »  avdekker flere kontrakts og
lovbrudd. Det er blant annet påvist manglende fremvisning av politiattest, vesentlige brudd på
arbeidstidsbestemmelser, overfakturering og avvik med hensyn til bemanning og kompetansekrav. På bakgrunn
av funnene i rapporten varsler kommunen Helsetilsynet, og ber de om å vurdere tilsynssak mot Vitalegruppen AS.

— Overtredelsene er så grove at kommunen med umiddelbar virkning opphever kontrakten og anmelder
forholdene, sier kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud.

Hensynet til brukerne

Bærum kommune har i løpet av granskningsperioden gjennomført flere ekstraordinære tilsyn hos de ni brukerne
som mottar pleie— og omsorgstjenester. Kommunens tilsyn konkluderer med at brukerne har det bra i
omsorgsboligene.

Vi arbeider nå med å finne tilbud som ivaretar den enkelte bruker på best mulig måte. Overføring til ny bolig med
individuelt tilpasset tilbud, vil skje over en viss tid av hensyn til den enkelte bruker. Pårørende er informert om
rapporten og kommunens oppfølging, sier Svarverud.

Kontinuerlig oppfølging

,, Vi har  tett  og systematisk oppfølging av eksterne leverandører for omsorgstjenester. Men er avhengig av
redelighet og seriøsitet hos våre leverandører, da vi ikke har anledning til å overvåke tjenestene i brukerens bolig.
En leverandør har misbrukt tilliten slår Svarverud fast. Han understreker at kommunen selvfølgelig vil gjennomgå
rutinene på nytt for å se om det er mer som kan gjøres for at slike tillitsbrudd kan unngås i fremtiden.

Se rapporten: Leverandørkontroll Vitalegruppen AS.

Pressemelding fra Bærum kommune 21. mars 2017.

Vil du hjelpe oss å forbedre nettsidene våre?

Det tar bare et par minutter.

Takk!

Ja Nei  takk

https://www.baerum.kommune.nofaktuelt/barum-kommune-anmelder-vitalegruppen-as/ 22.03.2017
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REVISORS BERETNING TIL BÆRUM KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 
2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Årsrapport 2016 
2. Finansrapport 2016 
3. Regnskap 2016 
4. Revisors beretning til Bærum kommunes regnskap 2016 
5. Revisors oppsummering etter utført revisjon av Bærum kommunes regnskap 

for 2016 

 
Saksframstilling: 
Kommunen skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. (Kommunelovens § 48, punkt 1 og 2.). Årsregnskapet og 
årsberetningen skal vedtas av kommunestyret. Årsberetningen skal avgis uten 
ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I årsberetningen skal kommunen blant 
annet redegjøre for tiltak som er iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy 
etisk standard av virksomheten. 
 
Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er 
avlagt, og senest 15. april, jf. forskrift om revisjon i kommuner, § 5. I revisjons-
beretningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 
1. om årsregnskapet avlagt i samsvar med lov og forskrifter, og god kommunal 
regnskapsskikk, 
 
2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 
budsjettvedtak og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer 
med regulert budsjett, 
 
3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med 
årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller 
dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter, 
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4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 
 
Bærum kommunerevisjon har avlagt revisors beretning ….  Beretningen er 
avgitt uten/med presiseringer og forbehold. 
 
Som tidligere år utarbeider revisjonen en rapport om revisjon av Bærum kommunes 
årsregnskap 2016. Revisjonsrapporten oppsummerer vesentlige funn og 
vurderinger som ligger til grunn for kommunerevisjons konklusjoner og 
revisjonsberetning. Rapporten er ment å gi kontrollutvalget et ytterligere grunnlag for 
å kunne uttale seg om årsregnskapet samt være orientert om revisorhandlingene. 
 
Bærum kommunerevisjon bistår kontrollutvalget i vurderingen av årsberetning og 
årsrapport. Kommunerevisjonen har gjort rede for omfang og resultat av 
kommunerevisjonens gjennomgang i vedlagte notat.  
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2016



01LederkommentarÅrets rapport
Rapporteringen til kommunestyret for 2016 skjer gjennom to  
dokumenter – årsregnskap og årsrapport. I tillegg utarbeides en  
finansrapport som redegjør for oppnådd avkastning og risiko i  
finansforvaltningen, og som følger behandlingen av årsrapporten.

I årsregnskapet presenteres detaljerte talloppstillinger over  
kommunens økonomiske virksomhet samt forklarende noter.

Årsrapporten inneholder årsberetningen, redegjør for økonomisk  
utvikling, miljødata, medarbeidere og det politiske styringssystemet. 

Årsberetningen gir opplysninger om kommunens økonomiske  
stilling og om andre forhold som er av betydning for kommunen.  
Den beskriver også etiske forhold og likestilling. I årsberetningen 
er det også kort kommentert de største avvikene på tjenestene.  
Videre er det en samlet omtale av de største investeringsprosjektene.

Foto: Tom Atle Bordevik, Ragnhild Hoem, Anne-Marte Lind, 
Sofie Meta, Camilla Wiik
Design: Marianne Stepaschko | mariannegrafiskdesign.no
Anne Bækken Nilsen | lysvold.no

Utgitt av Bærum kommune mars 2017
www.baerum.kommune.no
Trykk: Arba Grafisk
Årsrapporten trykkes på miljøvennlig papir
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Sammen skaper vi fremtiden
2016 har først og fremst handlet om å levere gode 
tjenester til innbyggerne. 2016 var også et viktig år for 
å legge grunnlaget for den videre utvikling.

Like viktig har det vært å legge det langsiktige 
grunnlaget for bærekraftige tjenester, klimakloke vei
valg og en robust økonomi for Bærum kommune inn 
i fremtiden. Kommunen har tegnet et utfordringsbilde 
frem mot 2035 som krever endringer og omstillinger 
hvert år som kommer. Bærum må ha et driftsresultat 
som kan bære høye investeringer og driftsformer som 
kan møte fremtidens velferdsutfordringer når det gjelder 
kvalitet, arbeidskraft og ikke minst økonomi. 

En moderne kommune
Første halvdel av 2016 handlet om kommune og 
regionreform. En omfattende prosess med kommu
nene Asker, Hurum og Røyken, med innbyggerinvol
vering og utredningsarbeid, endte med konklusjonen 
i kommunestyret: Bærum kommune fortsetter å være 
Bærum. 

Likevel vil Bærum endres.   
Fremtidens kommuneøkonomi forventes å bli stram

mere som følge av endringer i oljeøkonomien, flere 
eldre og færre i yrkesaktiv alder. Klimaendringene 
stiller oss overfor uante utfordringer. Bærum 
kommune vil få et høyere investeringsbehov som 
følge av etterslep i vedlikehold, befolkningsvekst, 
endring i demografi og behov for teknologisk utvik
ling. Dette er investeringer driften må bidra til å 
finansiere. Endringer og omstillinger vil omfatte hele 
kommunen – samfunnsområdet, velferdstjenestene 
og kommuneorganisasjon. Fornyelse blir Bærums 
kommunereform. 

Bærum har også vært en aktiv aktør i regionen for å 
sikre en helhetlig utvikling i tett samarbeid med Oslo 
og de andre kommunene i hovedstadsområdet. Dette 
er særdeles viktig for kollektiv og samferdselsut
viklingen.

Hovedmålene – en helthetlig kommune
Bærumssamfunnet må i størst mulig grad være for
beredt på å håndtere det langsiktige utfordringsbildet. 
Bærum skal fremstå som én kommune. Som en kon
sekvens av dette er det vedtatt felles mål for Bærum 
kommune frem mot 2035:

1.  Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulig
het for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.

2.  Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn 
og urban.

3.  En innovativ og endringsdyktig organisasjon med 
gjennomføringskraft.

4. Dialog og medvirkning for bedre løsninger.

Forebygging og tidlig innsats, digitalisering, effek
tiv arealbruk og organisering av tjenestene er blant 
hovedgrepene for å nå målene.

Bærumsfremtiden planlegges og  
bygges – årets innovasjonskommune
I 2016 er det utarbeidet og etablert viktige planred
skaper for å sikre bærekraftig utvikling frem til 2035. 
Prosessen med kommuneplanen for 2017–2035 er 
kommet godt i gang. Samfunnsdelen ble vedtatt i 
januar 2017, og arealdelen ligger an til å bli vedtatt før 
sommeren. 

Utfordringsbildet konkretiseres ytterligere i Bærums 
langsiktige driftsanalyse og investeringsplan 2018– 
2037 (LDIP). Den tar utgangspunkt i kommunens 
arealplan, befolkningsprognoser og langsiktige 
behovsanalyser for skoler, barnehager og omsorg, 
samt planer for investeringer i teknologi, nye bygg, 
eiendomsbevaring og behov innenfor vann og avløp. 
Dette gir et samlet grunnlag for analyse av investe
ringsbehovene i et 20årsperspektiv. Bærums LDIP er 
relativt unik i sitt slag.

2016 gav også viktige avklaringer for Fornebu og 
utviklingen av Sandvika, samt de store kollektiv og 
veiprosjektene. Viktige skritt som vil bli videreført i 
2017.

Planverket utgjør viktige byggesteiner i en ny admi
nistrativ grunnmur som også omfatter utvikling av en 
synlig innovasjonskultur, digitalisering, omstilling av 
stab og støttefunksjonene i kommunen, administra
tive innsparinger, styrking av eiendomsvirksomheten 
og anskaffelses og investeringsregimet.

Bærum kommune vant i 2016 Kommunal og 
moderniseringsdepartementets innovasjonspris for sitt 
målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.
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Erik Kjeldstadli, rådmann 

Sunn økonomi
Bærum kommune har en sunn økonomi og et moderat 
gjeldsnivå. Driftsregnskapet for 2016 viser et regn
skapsmessig resultat på 276 millioner kroner. Dette er 
høyere enn budsjettert og skyldes i stor grad at de frie 
inntektene ble høyere enn budsjettert. Skatteinntektene 
ble ekstraordinært høye, noe som skyldes at mange 
skatteytere foretok tilpasninger til skattereformen.
Netto driftsresultat er 8,7 prosent, det er fire prosent 
høyere enn i 2015.  

Mestring og økt selvhjulpenhet  
– hva kan vi gjøre for deg?
Innretningen på de kommunale tjenestene, utformin
gen av lokalsamfunnene rundt innbyggernes liv og vår 
evne til innovasjon bidrar til økt mestring og selvhjul
penhet. Hverdagsmestring og mer selvbestemmelse er 
innført som arbeidsmetode i hjemmebaserte tjenester. 
Forebygging gjennom hverdagsrehabilitering er imple
mentert i tre av fire distrikter. Endret tildelingspraksis 
legger vekt på å få frem brukers mestringspotensiale. 

Gjennom å spørre brukeren og innarbeide nye ten
kemåter og arbeidsformer skal kommunens medarbei
dere bidra til å gi en bedre livssituasjon for den enkelte 
bruker og redusere behovet for offentlige tjenester. 

Forebygging og tidlig innsats
Barn og unge skal få tidlig hjelp og oppfølging for 
å hindre at vansker utvikler seg til mer lang varige 
problemer. Det er også viktig med systematisk 
forebyggende arbeid som tar tak i samfunnsmessige 
utviklingstrekk som kan oppleves utfordrende for 
enkelte barn og unge.

Trygg skolehverdag er utviklet for alle skoler. 
Innsatsen for robust psykisk helse er en viktig del 
av denne satsingen.. Tilsvarende har alle barnehager 
handlingsplan mot mobbing. 

Effektiv arealbruk og organisering av 
tjenestene
Tjenestenes utforming og driftskostnader påvirkes av 
bygningsmassens utforming, beliggenhet og størrelse. 
Ved å etablere større enheter kan skoler, barnehager, 
velferdsboliger og sykehjem driftes med økt kvalitet 
og reduserte kostnader. Samtidig gir det mulighet til 

bedre utnyttelse av tomtene, noe som er viktig i en 
kommune med knapphet på ledige arealer. Eiendom 
har startet et arbeid med bedre kapasitetsutnyttelse i 
kommunens bygg. Seks små ressurskrevende enheter 
til mennesker med utviklingshemming er erstattet ved 
ombygging og utvidelse til større enheter, og erfarin
gene har i stor grad vært positive.

Digitalt førstevalg
Forventningene til digitalisering av kommunale tjenes
ter, automatisering og selvbetjening er store. Viktige 
skritt er tatt for å rigge kommunen til å ta enhetlige 
og helhetlige grep, og for å sikre god gjennomføring. 
Digital skolehverdag omfatter 6 000 elever på 15 
skoler. Flere sykehjem har fått nye digitale alarm
systemer, og digital post er innført på henvendelser fra 
befolkningen til kommunen. 

Bosetting av flyktninger 
Ved inngangen til 2016 var flyktningkrisen et faktum, 
og kommunen forberedte seg til å møte økt behov 
for bosetting. I løpet av året ble det bosatt hele 301 
flyktninger, i tråd med målsettingen – og samtidig er 
enhetskostnadene redusert.  

Klimaklok
For å bidra til de internasjonale og nasjonale klima
målene har Bærum igangsatt Klimaklok kommune. 
Klimaklok kommune innebærer tiltak for redusert 
energibruk, klimanøytrale løsninger, og reduserte 
utslipp fra blant annet transportsektoren og bygg.  
Bærums eget klimapanel, ledet av Jens UlltveitMoe, 
gav i oktober råd om hvordan Bærum skal oppnå det 
grønne skiftet. Rapporten blir fulgt opp med bred 
innbyggerinvolvering.

Sammen med innbyggerne 
Bærumssamfunnets visjon Sammen skaper vi frem-
tiden er et løfte til næringsliv, innbyggere, organisa
sjoner, frivillighet og kommunen om medvirkning og 
involvering i utviklingen av kommunen.

I 2016 har kommunen tatt nye skritt for å videre
utvikle innbyggerdialog og medvirkning. Hensikten 
er å ta i bruk innbyggernes kompetanse og ressurser i 
utviklingen av fremtidens kommune.
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Nøkkeltall for sunn økonomi
• Netto driftsresultat ble 847 millioner kroner, som 

er 412 mill. høyere enn budsjettert, som skyldes 
ekstraordinær skatteinngang og god avkastning i 
forvaltningsfondet. Resultatgraden ble 8,7 prosent, 
som er over målsettingen på 4 prosent.

• Egenkapitalfinansieringen av de ikkerentable 
investeringene var på 49 prosent, målkravet er på 50 
prosent.

• Bufferfondet, som er kommunens reservefond, 
utgjorde 429 mill. ved utgangen av 2016. Målkravet 
er 100 mill.  

• Likviditetsreserven er økt med 483 mill. fra 2015 
og var 1 185 mill. ved årets slutt. Dette er over målet 
på 300 mill., og høyere enn budsjettert. 
Det var brutto disponibelt 1 559 mill. til investerin

ger i 2016, herav 330 mill. overført fra 2015. Av dette 
er 1 063 mill. (68 prosent) brukt. Målsettingen er på 70 
prosent. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak for
sinket oppstart eller fremdrift av flere prosjekt, spesielt 
innen boligområdet.  Som en følge av dette ble det i 
2016 tatt opp 355 mill. mindre i lån til investeringer 
enn budsjettert. 

Driftsregnskapet for 2016
Brutto driftsresultat ble 1 224 mill., som er 318 mill. 
høyere enn i 2015, og 361 mill. bedre enn budsjettert. 
Dette skyldes i hovedsak en ekstraordinær høy skatte
inngang og at lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene 
ble lavere enn forventet. Netto avkastning fra forvalt
ningsfondet var på 5,6 prosent, eller 128 mill., som er 
43 mill. høyere enn budsjettert. Dette bidrar sammen 
med lavere netto renteutgifter til et netto driftsresultat 
på 847 mill., som er 423 mill. høyere enn 2015 og 412 
mill. høyere enn budsjett 2016.

Driftsregnskapet for 2016 viser, etter budsjetterte 
avsetninger, netto avsetning til forvaltningsfondet og 
øvrige avsetninger, et regnskapsmessig resultat på  
276 mill. Rådmannen foreslår at resultatet disponeres 
slik:
• 50 mill. til skattereguleringsfond 
• 220 mill. til investeringsfond 
• 0,5 mill. til innovasjonsfond
• 5 mill. til klimafond

Driftsutgiftene har økt med 5,2 prosent og drifts
inntektene med 8,2 prosent fra 2015. Dette skyldes 
hovedsakelig at innstramningstiltakene gir effekt, og 
at veksten i lønns og pensjonsutgiftene i 2016 har 
vært lav. Samtidig har veksten i de frie inntektene vært 
meget god.

For å møte de store investeringene og demografi
utfordringene kommunen står overfor de nærmeste 
årene, er det viktig at utgiftsøkningen ikke overstiger 
inntektsøkningen. Utviklingen må derfor følges nøye 
fremover, og nødvendige innsparinger gjennomføres. 

Årsberetningen er en del av Rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. 
Beretningen gir opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme  
kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig  
betydning for kommunen. Årsberetningen er ment å være utfyllende til  
informasjonen som gis i årsregnskapet. Hvis annet ikke er nevnt, er tallene  
presentert i løpende kroner. 
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Tabell 1 viser hovedoversikten for drift med budsjettavvik
 Regnskap Budsjett Regnskap Bud. – regn.
Løpende mill. kr 2015 2016 2016 avvik

DRIFTSBUDSJETT 1)     

Skatteinntekter -5 002,9 -5 439,8 -5 817,0 377,2

Rammetilskudd -1 677,7 -1 600,6 -1 435,6 -165,0

Vertskommunetilskudd PUH -59,1 -59,2 -59,2 0,0

Rente og investeringskomp. fra staten -26,3 -25,6 -23,0 -2,6

Integreringstilskudd, flyktninger -110,5 -154,7 -167,4 12,7

Kalk. renter og avskrivninger -88,2 -94,0 -103,6 9,6

Sum sentrale inntekter -6 964,7 -7 374,0 -7 605,9 231,9

Driftsrammer:     

Diverse felles til fordeling 2) -29,6 -53,3 -98,4 45,1

Lønnsreserven -140,9 20,8 -29,2 50,0

Administrasjon 462,4 493,4 493,5 -0,1

Barn og unge 2 713,4 2 808,4 2 792,6 15,8

Bistand og omsorg 2 566,8 2 689,3 2 698,7 -9,4

Miljø, idrett og kultur 486,7 549,9 524,0 25,9

Netto driftsutgifter, sektorene 6 058,8 6 508,5 6 381,2 127,3

Politiske utvalg 0,5 2,6 0,9 1,7

Brutto driftsresultat -905,4 -862,9 -1 223,7 360,9

Netto renteutgifter 139,0 145,7 131,5 14,2

Kursgevinster, aksjeutbytte -15,2 -85,0 -127,7 42,7

Avdrag 356,9 366,5 372,6 -6,1

Netto finansutgifter 480,8 427,2 376,5 50,7

Netto driftsresultat -424,6 -435,6 -847,2 411,5

Overført investeringsbudsjettet 3,5 174,6 130,0 44,6

Avsetninger netto 338,9 261,1 441,3 -180,3

      Disposisjonsfond 331,0 297,5 448,3 -150,8

      Bundne driftsfond 7,9 -36,4 -6,9 -29,5

Regnskapsresultat -82,2 0,0 -275,9 275,9

1)  Budsjettet omfatter vedtatt budsjett justert for endringer i økonomimelding I og II. Sektorenes overførte midler fra 2015 til 
2016 er ikke med, og det vil derfor vises et annet avvik i denne tabellen enn i tabeller som viser sektorenes mindreforbruk.

2)  Denne posten inneholder premieavvik og amortisering, midler til fordeling og andre midler som ikke er ført på sektorene.
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Disponering av netto driftsresultat 

Tabell 2 viser budsjettert og regnskapsmessig disponering av netto driftsresultat 
Budsjett Regnskap

Mill. kr 2016 2016

Netto driftsresultat før disponering: -435,6 -847,2
Driftsfinansiering av gjennomførte investeringsprosjekt 174,6 130,0
Forvaltningsfondet, avsatt til fondets bufferkapital 47,0 89,7
Forvaltningsfondet, avsatt til investeringsfond 38,0 38,0
Sektorresultat 2015,  bruk og avsetning 0,0 -26,2
Sektorresultat 2016, avsatt for vurdering 0,0 35,9

Avsetning til bufferfond 128,9 128,9

Avsetning til pensjonsfond, budsjettert 35,0 35,0
Avsetning til investeringsfond, budsjettert 37,0 37,0
Avsetning til pensjonsfond, etter fullmakt 1) 0,0 46,4

Avsetning til lønnsreserven, etter fullmakt 1) 0,0 50,0
Netto avsetning til stipendiefond, etter fullmakt 1) 0,0 0,8
Diverse bruk og avsetninger 2) 11,6 12,9
Bundne fondsmidler – netto avsetning -36,4 -6,9
Sum disponert 435,6 571,3
Regnskapsmessig overskudd  -275,9
Forslag til disponering:   
Avsette til innovasjonsfond  0,5
Avsette til miljøfond  5,0
Avsette til skattereguleringsfond  50,0
Avsette til finansiering av investeringene  220,4

1) Fullmakt gitt i KST- sak 82/12
2) Herav transport, selvforsikring, eiendom og selvfinansierende enheter

Mindreforbruk i sektorene
Mindreforbruket i sektorene viser en nedgang de 
to siste årene og indikerer at det samlet sett er lite 
«slakk» i budsjettene, men samtidig at en har lyktes 
med de senere års målsetting om både mer realis
tisk budsjettering og strammere budsjettstyring. 
Mindreforbruket i 2016 er omtrent på samme nivå 
som i fjor. Det må i årene fremover fokuseres på å 
gjennomføre innsparingstiltakene i tjenestene som ble 
vedtatt i Handlingsprogram 2017–2020.

Det er mindreforbruk i alle sektorer. I forhold til 
disponible midler (budsjett 2016 og overførte midler 
fra 2015) er det et samlet mindreforbruk på 105 mill. 
Øremerkede midler utgjør 69 mill., som overføres 
uavkortet til 2017. De frie midlene på 36 mill. utgjør 
0,6 prosent av disponibel ramme. Dette er midler som 
kan tilføres sektorene i 2017. 

Figur 1 viser utviklingen i sektorenes 
mindreforbruk over tid
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Tabell 3 viser mer- og mindreforbruk per sektor og programområde 
Programområder Disponibel Mer/mindre Herav  Herav Prosent
Mill. kr ramme 1) forbruk øremerkede ubundne avvik 2)

Administrasjon inkl. Eiendom og IT 493,4 8,5 0,4 8,1 1,6 %
Sum Administrasjon 493,4 8,5 0,4 8,1 1,6 %
Grunnskole 1 481,5 37,2 21,8 15,4 1,0 %
Barnehager 1 147,0 13,0 4,1 8,9 0,8 %
Barnevern 180,0 2,1 0,5 1,6 0,9 %
Sum Barn og unge 2 808,5 52,4 26,5 25,9 0,9 %

Pleie og omsorg 2 069,0 -22,9 5,0 -27,9 -1,3 %

Sosialtjeneste og bolig 327,3 63,0 32,5 30,5 9,3 %
Kommunehelse 293,9 0,5 3,0 -2,5 -0,9 %
Sum Bistand og omsorg 2 690,2 40,5 40,4 0,1 0,0 %
Kultur og fritid 201,9 4,7 1,3 3,4 1,7 %
Kirke og andre religiøse formål    73,2 0,7 0,1 0,6 0,8 %
Fysisk planl., kulturminne, natur 112,5 0,0 0,1 -0,1 -0,1 %
Brann- og ulykkesvern 77,8 1,3 0,5 0,8 1,0 %
Samferdsel 58,0 -4,6 0,0 -4,6 -7,9 %
Sum Miljø, idrett og kultur 523,4 2,2 2,1 0,1 0,0 %
SUM SEKTORER 6 515,5 103,6 69,4 34,2 0,5 %
    Herav politiske utvalg 26,5 -2,1 0,0 -2,1 -8,0 %
    Herav revisjon 9,5 0,6 0,0 0,6 6,3 %
Politisk utvalg til disp. 2,6 1,7 0,0 1,7 65,6 %
SUM 3) 6 518,1 105,3 69,4 35,9 0,6 %

1) Netto budsjett og overførte midler fra 2015
2) Prosent avvik ubundne midler
3) Eksklusiv intern- og selvfinansierende enheter

Forklaringer til de største avvikene:
• Administrasjonen, 8,1 mill. i mindreforbruk. 

Mindreforbruket knyttes i hovedsak til utsatte felles
kommunale prosjekter og ubesatte stillinger.

• Grunnskole, 15,4 mill. i mindreforbruk. 
Mindreforbruket knyttes til utsatt leirskole og 
kompe tanseheving i forbindelse med iPadprosjek
tet på noen skoler, samt merinntekter på voksen
opplæringen.

• Barnehager, 8,9 mill. i mindreforbruk. 
Mindreforbruket knyttes til ubrukte midler til rens 
av tomt og færre bærumsbarn med barnehageplass i 
andre kommuner enn budsjettert.

• Pleie og omsorg, 27,9 mill. i merforbruk. 
Merforbruket knyttes til kjøp av plasser, BPA 
 (brukerstyrt personlig assistanse), reduserte 
vederlags inntekter, forsinket oppstart av enkelte 
handlings programtiltak og sykehjemmet Altea.

• Sosialtjeneste og bolig, 30,5 mill. i mindreforbruk. 
Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til vekst i 
utleieboliger og dermed høyere husleieinntekter enn 
budsjettert. Øvrig mindreforbruk knyttes til bosetting 
av flyktninger, forsinket oppstart av Åsterud boliger 
og ledige stillinger på noen områder.

Frie inntekter (skatter og rammetilskudd)
Samlet ble de frie inntektene i Bærum kommune på 
nesten 7,3 milliarder kroner. Dette er en merinntekt på 
om lag 212 millioner kroner sammenlignet med revi
dert budsjett. En svært god skatteinngang bidro med 
en merinntekt på 377 mill. Rammetilskuddet ble 165 
mill. lavere enn budsjettert, som i sin helhet skyldes 
høyere skatteutjevning på grunn av den ekstraordinære 
skatteinngangen. 

Høy skatteinngang i 2016
2016 ble et ekstraordinært år med svært høy skatteinn
gang på 5,8 mrd. for Bærum kommune – en skatte
vekst på 16,3 prosent sammenlignet med 2015. Både 
landet som helhet, Asker og de fleste andre ASSS-
kommunene fikk høy skatteinngang og skattevekst i 
2016.  

Mye av årsaken til den høye skatteinngangen er 
ekstraordinære forhold fra ligningsåret 2015 og til
pasning til skattereformen. Restskatteinnbetalingene, 
inklusive tilleggsforskuddet, ble i underkant av 
300 mill. høyere sammenlignet med 2015. Veksten 
 gjenspeiler i liten grad realøkonomiske forhold som 
sysselsettingsvekst, inntektsvekst eller generell 
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Figur 2 viser årsavvik frie inntekter
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utvikling i antall skatte ytere. Det meste av veksten 
skyldes at personlige skatteytere foretok en tilpasning 
til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 
2015. 

I tillegg til høye restskatteinnbetalinger og tilleggs
forskudd, ble både fordelings og marginoppgjøret 
vesentlig høyere enn i 2015:
• Marginoppgjør på cirka 130 mill. mot cirka 80 mill.
• Fordelingsoppgjøret på over 220 mill. mot cirka  

40 mill.
Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 

2016 bare gav ekstra inntekt for året 2016, og i liten 
grad vil påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 
2017 og fremover. Bærum kommune vil derfor kunne 
oppleve reduksjon i skatteinntektene fra 2016 til 2017 
(negativ skattevekst).  

Lønnsutgifter 
Utgiftene til lønn, eksklusive sosiale utgifter, økte 
med 172 mill. fra 2015 til 2016 (4,1 prosent). Av dette 
utgjorde effekten av lønnsoppgjøret i 2016 cirka 2,4 
prosent og volumveksten cirka 1,5 prosent. 

Sosiale utgifter knyttet til lønn økte med 179 mill. 
fra 2015 (16,1 prosent) – pensjonspremien utgjorde en 
stor andel av dette.

Pensjon
Pensjonskostnaden i regnskapet for 2016 utgjorde 626 
mill., som er 96 mill. høyere enn i 2015. Effekten av 
ordningen med premieavvik har gitt en positiv effekt 
på 87 mill. Dette er 58 mill. høyere enn i 2015. Det 
forventes at premieavviket vil gi en negativ effekt i 
2017/2018.

Det er innbetalt 713 mill. i pensjonspremie (inklusive 
arbeidstakers andel). Dette er en økning på 154 mill. 
(22 prosent) fra 2015. Dette skyldes i hovedsak:
• Lavere bruk av premiefond (avsetninger i pensjons

kassene) har medført økt fakturering av premie.
• Reguleringskostnadene som følge av trygde og 

lønnsoppgjør.
• Økt rentegarantipremie som følge av dårlig avkast

ning i Bærum kommunale pensjonskasse i 2015 og 
et lavt rentenivå.
I alt er det i 2016 inntektsført 221 mill. i premie

avvik (differansen mellom innbetalt premie og 
beregnet netto pensjonskostnader). Dette er 80 mill. 
høyere enn i 2015 og 46 mill. høyere enn budsjet
tert.  Samtidig er 133 mill. av tidligere års premie
avvik amortisert/nedskrevet. Akkumulert gjenstående 
 premieavvik utgjør etter dette 978 mill.

Bærum kommunale pensjonskasse (BKP)
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) har nå vært 
igjennom to driftsår. Bærum kommunale pensjons
kasse hadde en samlet verdijustert avkastning på 5,35 
prosent for 2016. Kollektivporteføljen utgjorde 6,7 
mrd. per 31.12.2016. For ytterligere resultat vises det 
til egen årsrapport for pensjonskassen. 

Finansutgifter/-inntekter
Ordinære renter og avdrag er i hovedsak i henhold til 
budsjett.

Forvaltningsfondet (BKFF)
Aksjeandelen i fondet ble økt fra 30 til 40 prosent i 
april. Endringen genererte en meravkastning i 2016 på 
21 mill. Ved inngangen til 2016 utgjorde forvaltnings
fondet 2 269 mill., herav en bufferkapital på 740 mill. 
• Forvaltningsfondet har i 2016 hatt en netto avkast

ning på 128 mill., som er 43 mill. høyere enn 
budsjettert. 

• Samlet prosentvis avkastning i 2016 var 5,6 prosent 
(aksjeavkastning på 8,5 prosent og avkastning på 
obligasjoner på 3,3 prosent).

• Gjennomsnittlig avkastning siden oppstart i år 2000 
er 5,1 prosent.

• 38 mill. er avsatt til finansiering av investeringer i 
samsvar med budsjettet. 

• 90 mill. er brukt til å styrke fondets bufferkapital.
Realverdien av fondet er tilnærmet lik målet om å 

opprettholde realverdien fra 2002. Fondet utgjør totalt 
2 358 mill. ved utgangen av 2016, herav bufferkapital 
830 mill.
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Investeringer 

Tabell 4 viser hovedoversikt investeringer 2016

INVESTERINGSBUDSJETT Budsjett Regnskap Avvik
Mill. kr 2016 2016 2016

Brutto investeringsutgifter 1 558,5 1 259,1 299,4

Salgsinntekter -84,7 -74,2 -10,5

Tilskudd/refusjoner -111,1 -164,9 53,9

Netto investeringsutgifter 1 362,8 1 020,0 342,8

Netto investeringsrammer    

Oppgradering og formuesbevaring 68,1 72,3 -4,2

IT (DigIT), Administrasjon og Eiendomsforvaltning 161,5 97,3 64,1

Barn og unge 334,3 469,2 -134,9

Bistand og omsorg 435,4 169,2 266,1

Miljø, idrett og kultur 361,4 290,8 70,6

Fornebu 2,1 -78,9 81,0

Tap på krav 8,5 0,0 8,5

Andre finanstransaksjoner:   

Aksjekjøp 3,5 2,8 0,7

Avdrag 60,3 51,6 8,7

Ekstraordinære avdrag 115,8 124,1 -8,2

Utlån 200,0 157,5 42,5

Finansieringsbehov 1 750,9 1 355,8 395,1

Finansiering:    

Lån investeringsprosjekter -944,1 -589,2 -354,9

OPS – bruk av lån (regnskapsteknisk føring) 0,0 -196,6 196,6

Formidlingslån -87,0 -87,0 0,0

Mottatte avdrag -60,3 -88,4 28,1

Aksjesalg 0,0 -2,6 2,6

Renteinntekter 0,0 -0,1 0,1

Utlån/forskuttering av tilskudd anleggsplan 0,0 4,2 -4,2

Avsetning ubundet investeringsfond 49,7 65,1 -15,4

Bruk av ubundet investeringsfond -151,4 -82,7 -68,7

Bruk av forvaltningsfondet -38,0 -38,0 0,0

Bruk av øvrige disposisjonsfond -3,5 -0,1 -3,4

Avsetning øvrige disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0

Avsetning bundne investeringsfond 0,0 36,9 -36,9

Bruk av bundne investeringsfond -155,1 -112,5 -42,5

Momskompensasjon investeringer -186,8 -134,9 -51,9

Fra driftsbudsjettet (ekskl. avkastning BKFF) -174,6 -130,0 -44,6

Sum finansiering -1 750,9 -1 355,8 -395,1
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• Mindreforbruket på sektorene skyldes i hovedsak 

forsinket oppstart og gjennomføring av enkelt
prosjekter. I tillegg har det kommet inn noe mer 
tilskuddsmidler enn budsjettert. Mindreforbruket 
foreslås overført til 2017. 

• Sektor Barn og unge viser et merforbruk på 135 mill. 
Merforbruket skyldes i hovedsak regnskapsteknisk 
føring av OPSen ved Rykkinn skole, hvor skolen i 
sin helhet er aktivert med 196 mill. i 2016 og hvor 
Bærum kommune skal betale husleie i avtalepe
rioden frem til 2041. En del av dette er renter og 
avdragsutgifter. 

• Mindreforbruket på Fornebuområdet skyldes 
merinntekter fra fremskyndingsbidrag og ubrukte 
midler avsatt til fremtidige investeringer i sosial 
boligprofil. 63 mill. av fremskyndingsbidraget er 
avsatt til ekstraordinær nedbetaling av lån. 

• Sektor IT (DigIT), Administrasjon og 
Eiendomsforvaltning viser et mindreforbruk på 64 
mill.

De største investeringsprosjektene i 2016:
Profil – nytt dokumentasjonssystem for  
pleie- og omsorgstjenester
Økonomi: Opprinnelig ramme fra Handlingsprogram 
2012–2015 er på 60 mill. Rammen er ikke endret 
senere, og oppdatert prognose tilsier at prosjektet i 
2017 sluttføres innenfor rammen.

Fremdrift: Prosjektet har tatt lengre tid enn opp
rinnelig planlagt og er nå i sluttfasen med testing og 
opplæring. Oppstart er planlagt mai 2017.

Kvalitet/omfang: Medikamentmodul inngår ikke i 
leverandørens leveranse og utvikles derfor separat. 

Skole IT – infrastruktur
Økonomi/fremdrift: Prosjektet holder seg innenfor 
vedtatt ramme, men grunnet leverandørenes kapasitet 
har man ikke benyttet seg av hele rammen for 2016. 
Overskytende overføres til 2017 i økonomimelding I.

Kvalitet/omfang: Oppgradering av infrastruktur 
er påbegynt og gjennomført på 18 skoler. Prosjektet 
omfatter 22 skoler. 

Miljøprofil
Økonomi: Mindreforbruk overføres til 2017. 

Fremdrift: EPCleverandøren har utfordringer med 
samspillet mellom gamle tekniske anlegg og moderne 
styringsteknikk. Fire fyringsanlegg er derfor utsatt til 
2017 (etter fyringssesongen). 

Kvalitet/omfang: Enøktiltak i 15 bygninger. 
Eksempelvis grunnvarmepumper, bedre varmegjenvin
ning i ventilasjonsanlegg og tidsstyringsautomatikk for 
lys og tekniske anlegg.

Stabekk skole – utvidelse til 3-parallell 
Økonomi: Prosjektet har et merforbruk som skyldes 
flere endringer knyttet til grunnforhold og eksisterende 
bygningsmasse. Prosjektet kan ikke slutt føres innenfor 
vedtatt ramme. Det vil fremmes egen sak om dette i 
tråd med investeringsreglementet. 

Fremdrift: Prosjektet holder overordnet fremdrift – 
skolestart 2017. 

Kvalitet: I henhold til prosjektbeskrivelsen. 
Kun mindre avvik i fasade i forhold til TEK10 
(Byggteknisk forskrift) på grunn av vernestatus.

Ramstad ungdomsskole – utvidelse til  
8-parallell 
Økonomi: Prosjektet holder seg innenfor vedtatt 
ramme, men grunnet endringer knyttet til grunnforhold 
har prosjektet et merforbruk i 2016. Dette vil dekkes 
inn av gjenstående midler. 

Fremdrift: Prosjektet holder overordnet fremdrifts
plan – skolestart 2017. 

Kvalitet: Prosjektet leveres i henhold til mål fastsatt i 
formannskapssak 24. juni 2015.

By- og stedsutvikling – Sandvika byutvikling
Økonomi: Bevilgningen er en rammebevilgning til 
by og stedsutvikling generelt og Sandvika spesi
elt med tilhørende definerte delprosjekter som Nye 
Kadettangen, Sandvika fjordpark og Elvepromenaden 
langs Sandvikselven. Av generelle prosjekter har 
det vært arbeidet med bysykkelordning på Fornebu/
Lysaker og Kjørbo Vest – Gangbru. Ubrukte midler fra 
2016 på 9,5 mill. vil bli foreslått overført til 2017.

Fremdrift/omfang: Mottak av steinmasser fra E16 
ble avsluttet sommeren 2016, og videre prosjektering 
og opparbeiding av nye Kadettangen er igangsatt for 
delåpning sommeren 2017. Elvepromenaden er under 
prosjektering, med antatt anleggsstart høsten 2017. 
Arbeidene knyttet til opparbeiding av bysykkelord
ningen på Fornebu/Lysaker fase 1 er sluttført, men det 
arbeides med en utvidelse av tilbudet.

Tilpasning/Endring av eksisterende  
bygningsmasse (omsorgsbolig)
Økonomi: Ubenyttede midler videreføres til 2017. 
Det er besluttet at cirka 12 mill. benyttes til nytt 
pasientvarslingsanlegg på Capralhaugen og Gamle 
Drammensvei 25, samt en videreføring av prosjektet 
med pasientvarsling på Bekkestua omsorgsbolig. 

Fremdrift: Planlagte tiltak er i prosess.
Kvalitet/omfang: Det er fortsatt behov for tilpasnin

ger i gruppeboliger for ny struktur. For 2017 vil dette 
gjelde Levrestien 12, Åsterudveien 21 og Tokes vei 2.
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Damveien 3 (samlokalisert bolig)
Prosjektet er ferdigstilt og levert i henhold til fremdrift 
og kvalitet som vedtatt. Se detaljer under Ferdigstilte 
investeringsprosjekter.

Solbergveien (velferdsboliger)
Økonomi: Prosjektet holder seg innenfor vedtatt 
ramme. Mindreforbruk i 2016 skyldes forsinket 
oppstart og overføres til 2017 i  økonomimelding I. 
Prosjektet har fått tilsagn på investeringsmidler fra 
Husbanken på 17 mill.

Fremdrift: Prosjektet holder seg til planen og over
leveres 1. oktober 2017. 

Kvalitet/omfang: Det leveres 38 velferdsboliger, 
herav 12 ettroms, 20 toroms og 6 treromsleiligheter. 
En av leilighetene er tiltenkt en miljøvaktmester.

Bygget har særskilte krav til universell utforming, 
da noen av leilighetene i  første etasje tilrettelegges for 
funksjonshemmede. Det etableres også låsbare boder 
for parkering og lading av elektriske rullestoler.

Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale 
leietakere (velferdsboliger)
Økonomi: Midler etter salg akkumulert over flere år, 
samt budsjett som dekker opp for merkostnaden ved å 
kjøpe i markedet i dag. Ubenyttede midler overføres 
til 2017.

Fremdrift/omfang: I henhold til politisk vedtak. 18 
boliger er kjøpt, hvorav ni med overtagelse i 2016. 
Øvrige boliger overtas i 2017 og 2018. Muligheter for 

salg til leietagere vurderes fortløpende.  Det legges 
opp til å øke antall solgte boliger per år.

Ekstra behov knyttet til økt bosetting  
av flyktninger og omdisponeringer av  
eksisterende boliger til flyktninger  
(velferdsboliger)
Økonomi: Ubenyttede midler overføres til 2017. 
Periodisering – midler er disponert, men ikke forfalt. 
Enkeltboliger overtas i 2017.     

Fremdrift: I påvente av endelig behov, er det valgt 
å ikke kjøpe flere enkeltboliger i markedet. Det ble 
gjennomført færre ordinære bosettinger enn avtalt, og 
boligbehovet ble dermed tilsvarende redusert. 

Kvalitet: Boliganskaffelsene som er gjennomført, 
samsvarer med det boligbehov som skal dekkes. 
Løpende vurderinger er gjennomført.

Omdisponeringer av eksisterende  
boliger til flyktninger (velferdsboliger)
Økonomi: Ubenyttede midler overføres til 2017. 
Periodisering – midler er disponert, men ikke forfalt.    

Fremdrift: I påvente av endelig behov, er det valgt 
å ikke kjøpe flere enkeltboliger i markedet. Det ble 
gjennomført færre ordinære bosettinger enn avtalt, og 
boligbehovet ble dermed tilsvarende redusert, til tross 
for flere familiegjenforente.

Kvalitet: Omdisponering av boliger er gjennom
ført i samsvar med det boligbehov som skal dekkes. 
Løpende vurderinger er gjennomført.

Ferdigstilte investeringsprosjekter

Tabell 5 viser ferdigstilte prosjekter i 2016

PROSJEKTER Område Samlet

Samlet forbruk Samlet avvik
Mill.kr  kostnads- 

ramme

Bekkestua skole – midlertidig løsning Skole 40,8 38,2 2,6

Hauger ungdomsskole – oppgradering Skole 16,0 13,2 2,8

Rykkinn skole, avd. Berger, inkl. inventar + 
parkering Skole 33,3 32,9 0,4

Strategisk tomtekjøp, Solbergbakken Barnehage 15,5 15,5 0,0

Ny kremasjonsovn Kirke 10,0 5,1 4,9

Damveien 3 Samlokaliserte 
boliger 29,3 29,2 0,1

Sum mindre prosjekter  50,2 49,9 0,3

Sum ferdigstilte prosjekter 2016  195,1 184,0 11,1
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Bekkestua skole – midlertidig løsning 
Økonomi: Prosjektet er ikke ferdigstilt økonomisk, og 
det gjenstår en økonomisk forpliktelse på rundt 8–9 
mill. Det er forventet at prosjektet vil ha et mindrefor
bruk i forhold til vedtatt ramme, endelig justering vil 
skje i økonomimelding I.

Fremdrift: Prosjektet har levert det siste av i alt to 
byggetrinn utført som paviljong, og ble ferdigstilt til 
skolestart august 2016.

Kvalitet: Prosjektet er levert i henhold til prosjekt
beskrivelsen når det gjelder tid og kvalitet. 

Hauger ungdomsskole – oppgradering
Økonomi: Prosjektet har et mindreforbruk i forhold til 
vedtatt ramme. Endelig justering vil gjøres i forbin
delse med sluttoppgjøret i 2017. 

Fremdrift: Prosjektet har levert rehabilitering og 
utbedringer på eksisterende bygningsmasse og ble 
ferdigstilt til skolestart august 2016.

Kvalitet: Prosjektet er levert i henhold til prosjekt
beskrivelsen når det gjelder tid og kvalitet. 

Rykkinn skole, avdeling Berger, inklusive 
inventar og parkering
Økonomi/fremdrift: Fremdriftsjusteringer relatert til 
anskaffelse av inventar og digitalt utstyr er årsaken 
til at man ikke har benyttet hele rammen for 2016. 
Mindreforbruket overføres til 2017 i økonomimelding 
I. Samlet prosjektkostnad forventes å bli noe lavere 
enn vedtatt ramme og endelig justering vil gjøres i 
løpet av 2017.

Kvalitet: Prosjektet har levert en 4parallell barne
skole, og har vært et foregangsprosjekt med OPS som 
gjennomføringsmodell. Prosjektet er levert i henhold 
til avtalt tid, kostnad og kvalitet. 

Strategisk tomtekjøp, Solbergbakken 
Kjøp gjennomført til avtalt pris.

Ny kremasjonsovn 
Økonomi: Kostnader bokført i 2016 er i henhold til 
kontrakt. Mindreforbruk overføres til 2017 da flere 
tiltak utredes.

Kvalitet/omfang: Prosjektet er foreløpig ferdig i 
henhold til plan. Opprinnelig plan var å skifte ut hele 
kremasjonsovnen. Grundigere analyser og rådgiving 
viste at det kun var nødvendig å oppgradere ovnen ved 
å bytte deler innvendig for å oppnå ønsket effekt. 

Damveien 3 (samlokalisert bolig)
Økonomi: Prosjektet vil leveres i henhold til vedtatt 
ramme og har mottatt tilsagn om investeringstilskudd 
fra Husbanken på 10,3 mill. Vurdering av over
skytende midler vil gjøres i økonomimelding I.

Fremdrift: Prosjektet er levert i henhold til fremdrift 
og kvalitet som vedtatt ved oppstart av gjennom
føringsfasen.

Kvalitet/omfang: Prosjektet har levert en utvi
delse og rehabilitering av nåværende boliganlegg for 
utviklingshemmede i Damveien 3. Seks nye boenheter 
er etablert, og fire boenheter er bygd om med nytt 
sprinkler og ventilasjonsanlegg. Prosjektet har også 
omfattet ombygging av fellesarealer/base og et teknisk 
rom i kjelleren under tilbygget. Det har også blitt 
etablert ti nye parkeringsplasser på en ubebygd del av 
eiendommen på Damveiens nordside. 

Balansen 
Etter avsetninger fra drifts og investeringsregnskapet 
utgjør kommunens samlede fondsmidler  
4 590 mill., som er 586 mill. høyere enn i 2015. 

Likviditetsreserven økte med 483 mill. til 1 185 mill. 
i 2016. 

Samlet lånegjeld ble redusert med 54 mill. fra 2015, 
til 7 054 mill. I lån til ikkerentable investeringer er det 
en reduksjon på 95 mill., til 3 793 mill. Rentable lån 
omfatter vann, avløp og renovasjon (VAR), boliger, 
formidlingslån og pensjonslån som samlet økte med 41 
mill. til 3 261 mill. Formidlingslånene utgjør cirka 30 
prosent av de rentable lånene. 

Lånegjelden til ikkerentable investeringer utgjorde 
39 prosent av driftsinntektene i 2016.

Av den samlede lånegjelden er 66 prosent bundet til 
fast rente. Ved utgangen av 2016 var gjennomsnitts
renten for låneporteføljen 2,4 prosent.

Ubenyttede lånemidler til investeringsprosjekter 
utgjør 52 mill. i 2016, som er en reduksjon på 186 
mill. fra 2015. Ubenyttede utlånsmidler i balansen 
utgjør 43 mill., en reduksjon på 70 mill. fra 2015.
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Økonomiske perspektiver 
Utfordringsbildet er lite endret fra foregående år. 
Norge har frem til 2015 i liten grad vært preget 
av den internasjonale lavkonjunkturen som startet 
med finanskrisen i 2008. Dette endret seg i 2015 da 
oljeprisen sank til under halvparten av nivået de siste 
årene. Oljeprisene er i 2016 fortsatt på et lavt nivå. En 
konsekvens av dette har vært stigende arbeidsledighet 
i oljerelatert sektor. Spesielt i Rogaland har arbeids
ledigheten økt. Eksportrettede næringer opplever et 
oppsving på grunn av lav kronekurs. Dette demmer på 
kort sikt delvis opp for effekten av den lave oljeprisen. 
Mens arbeidsledigheten for landet har steget, er ledig
heten i Bærum på samme lave nivå som de siste årene, 
rundt to prosent.

Velferdsnivået i Norge er i stor grad basert på 
oljeinntektene. Dersom oljeinntektene forblir lave, 
vil dette utfordre landets muligheter til å opprettholde 
dagens velferdsnivå. Kommunenes skatteinntekter 
og overføringer fra staten kan derfor bli avtagende på 
sikt. Dette sammen med en forventet kraftig vekst i de 
eldste aldersgruppene, og lavere vekst i aldersgruppen 
25–67 år, vil gi utfordringer for kommuneøkonomien. 
I tillegg er det uvisshet rundt flyktningproblematikken. 

De neste ti årene forventes det størst befolknings
vekst blant barn og unge. Dette betyr økt investerings
behov til barnehager og skoler. Deretter forventes en 
kraftig vekst i de eldste aldersgruppene (over 80 år), 
som vil medføre behov for flere sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. I tillegg vil etterspørselen etter hjem
mebaserte tjenester øke.

Endringene i inntektssystemet som ble lagt frem 
i kommuneproposisjonen i mai 2016, har ikke gitt 
vesentlige effekter for Bærum kommunes inntektsside.   

Det er for tiden et historisk lavt rentenivå. Det er 
derfor viktig at det tas høyde for renteøkninger i 
økonomiplanleggingen samt å holde gjeldsnivået på et 
forsvarlig nivå. 

Det er viktig å ha fokus på balansen mellom inn
tekts og utgiftssiden i budsjettet. De fritt disponible 
inntektene må dekke de løpende drifts- og finansut
giftene, samt nødvendig egenfinansiering av planlagte 
investeringer. Det er gjennomført flere innstramninger 
i budsjettene for å gi bedre budsjettbalanse. Det økte 
innsparingsbehovet lagt til grunn i Handlingsprogram 
2017–2020 forventes i hovedsak å være tilstrekkelig 
for å finansiere det økende investeringsbehovet. 

Rådmannen vil de neste årene fortsette arbeidet med 
omstilling for at Bærum kommune skal være forbe
redt på å møte fremtidens utfordringer. For å kunne 
planlegge på lengre sikt vil langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan rulleres med jevne mellomrom.

Pågående rettstvister
Bærum kommune var ved årsskiftet involvert i 
 følgende tvistesaker: 
1.   Sak hvor kommunen krever betalt 2,8 mill. i 

 erstatning fra en rådgiver i entreprisesak. 
2.   Sak hvor en entreprenør krever betalt 5,3 mill. pluss 

mva. fra kommunen. I denne saken har kommunen 
fremmet et motkrav på 0,5 mill. 

3.   Sak hvor en entreprenør krever betalt 3,1 mill. pluss 
mva. fra kommunen. 

4.   Sak hvor grunneier krever at kommunen skal 
innløse en byggetomt. Størrelsen på kravet er ikke 
presisert, men det kan dreie seg om betydelige 
beløp. Dersom kommunen blir dømt til å betale 
innløsningserstatning for tomten, vil kommunen så 
langt det er rettslig adgang til det, kreve erstatnings
beløpet dekket av staten, eventuelt også Akershus 
fylkeskommune.

Tabell 6 viser hovedtall fra balansen
Mill. kr 2015 2016 Endring
Likviditetsreserve 702,0 1 184,8 482,9
Disposisjonsfond, drift og investering 1 247,0 1 843,4 596,4
Herav: fritt disponible 296,8 429,1 132,3
Bundne driftsfond 159,0 152,1 -6,9
Ubundne investeringsfond 152,5 134,9 -17,6
Bundne investeringsfond 176,5 100,9 -75,6
Forvaltningsfondet 2 268,7 2 358,4 89,7
Fondsmidler totalt 4 003,7 4 589,6 585,9
Langsiktig gjeld -7 107,6 -7 053,9 53,7
  Herav til refinansiering innen 12 måneder -800,0 -530,0 270,0
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Styring og kontroll
Kommunes styringssystem omfatter visjoner, langsik
tige og kortsiktige mål og strategier. Mål og satsnin
ger fra vedtatt handlingsprogram kommuniseres til 
virksomheten i rådmannens årsbrev til alle ledere. I 
lederavtalene er det en sjekkliste for viktige oppgaver 
som skal følges opp, herunder etikk, antikorrup
sjon, politiske saker, økonomi, anskaffelser, kvalitet, 
risikostyring, digitalisering, innovasjon og innbygger
dialog. Rådmannen videredelegerer sin myndighet til 
kommunalsjefer og direktører, som igjen delegerer til 
underliggende nivåer. 

Et viktig fundament for god internkontroll, og for 
å forebygge korrupsjon og misligheter, er den etiske 
standarden hos alle medarbeidere.  Som ledd i arbeidet 
med å implementere Etisk standard i organisasjonen 
har alle medarbeidere med kommunal epostadresse 
mottatt korte elæringsleksjoner relatert til teamene 
i etisk standard.  Dette videreføres i 2017. I tillegg 
satses det fortsatt på utdanning av etikkveiledere og 
etisk refleksjon.

For å kunne møte fremtidige utfordringer er det utar
beidet en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 
som gir et samlet grunnlag for analyse av investerings
behovene i et 20årsperspektiv.  Den tar utgangspunkt 
i kommunens arealplan, befolkningsprognoser og 
langsiktige behovsanalyser for skoler, barnehager og 
omsorg, samt planer for IT, nye bygg, eiendomsbeva
ring og behov innenfor vann og avløp. 

Samfunnsansvar
Bærum kommunes leverandører og partnere skal 
respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidsrettigheter og miljø. 

Bærum kommune har som mål at etiske krav til 
leverandører og leverandørkjeder skal ivaretas og 
følges opp i kontrakter der det vurderes at faren for 
brudd på grunnleggende krav er stor. Kravene er basert 
på viktige FNkonvensjoner, ILOkonvensjoner og 
nasjonale arbeidsmiljølover på produksjonsstedet. 
Kravene spesifiserer minstestandarder. 

Etiske kriterier i finansforvaltningen 
Kommunestyret i Bærum har vedtatt at etiske kriterier 
skal legges til grunn for forvaltningen av forvaltnings
fondet og gjennom dette ekskludere:
• Selskaper som ikke følger FNs Global Compact – ti 

prinsipper for samfunnsansvarlig adferd.
• Tobakksprodusenter.
• Selskaper som selv, eller gjennom enheter de 

kontrollerer, produserer våpen som ved normal 
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære 
prinsipper. 
Global Compact er FNs initiativ overfor næringsli

vet, hvor ti prinsipper for samfunnsansvarlig adferd 
trekkes opp. Selskapene forplikter seg til å støtte opp 
om disse prinsippene, som omhandler blant annet: 
menneskerettighetene, avskaffelse av barnearbeid og 
tvangsarbeid, fjerning av diskriminering, ta miljøan
svar og bekjempe korrupsjon.

Ved utgangen av 2016 var 162 selskaper ekskludert 
fra forvaltningsfondet. Det er en økning sammenlig
net med 2015 (38 stk.). KLP kapitalforvaltning som 
forvalter den globale aksjeforvaltningen, inkluderer i 
tillegg kullkraft i fondenes etiske kriterier. 

Likestilling
Per 31.12.2016 har kommunen 7 368 årsverk, hvorav 
5 446 (73,9 prosent) er kvinner og 1 913 (26,1 prosent) 
er menn. Gjennomsnittsalderen for kvinner er 45,6 år 
og for menn 43,9 år. 

I gruppen tjenesteledere, er nå forskjellen mellom 
kvinners og menns lønn 3,8 prosent. Den største 
forskjellen mellom kvinner og menn i kvinners 
disfavør er gruppen akademikere og mellomledere 
(hovedtariffavtalens kapittel 5stillinger), hvor for
skjellen er 5,7 prosent. Dette forklares primært med 
utdannelsesbakgrunn og markedsmessige forhold.

Likestillingsarbeidet i Bærum kommune følger 
planen som ble politisk vedtatt i 2014.

Det vises forøvrig til mer utfyllende informa
sjon og nøkkeltall om likestilling under kapittel 13 
Organisasjon, styring og utvikling.
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03Befolkningsutvikling
I 2016 økte antallet innbyggere med 1 660, og per 1. 
januar 2017 hadde Bærum en befolkning på 124 008 
innbyggere. 

Boligbygging i Bærum 
Kommuneplanens arealdel legger vekt på å styre 
fremtidig utbygging til knutepunkter og sentrums
områder langs eksisterende banestrekninger for å 
kunne redusere behovet for transport med privatbil. En 
slik styring av fremtidig utbygging er lagt inn i forslag 
til ny arealplan (Kommuneplan 2017–2035).  

I 2016 ble det bygget 623 boliger i Bærum. 424 
boliger, eller 68 prosent av boligene, ble bygget innen
for prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning. 
I henhold til regional plan for areal og transport skal 
80–90 prosent av utbyggingen finne sted innenfor pri
oriterte vekstretninger. For Bærum er dette Sandvika, 
Fornebu og bybåndet (de deler av byggesonen som 
ligger innenfor gangavstand til jernbanestasjoner). 

Cirka 70 prosent av boligene som ble bygget i 2016, 
var blokkleiligheter.

Gjennomsnittlig boligproduksjon de siste fire årene 
har ligget på 670 boliger per år.

Figur 3 viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2016

Tabell 7 viser boligproduksjon for årene 2005–2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Boligproduksjon 339 355 426 538 365 235 444 719 663 700 696 623

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Årlig vekst

Netto innflytting

Netto innvandring

Fødselsoverskudd

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

623 boliger ble bygget i Bærum i 2016. 
Foto: Tom Atle Bordevik
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Klimaklok kommune
For å bidra til de nasjonale og internasjonale klima
målene har Bærum igangsatt utviklingsprogrammet 
Klimaklok kommune. Politikerne etablerte i februar 
2016 et eget klimapanel, ledet av Jens UlltveitMoe, 
som i oktober ga råd om hvordan Bærum skal oppnå 
det grønne skiftet. I oppfølgingen av rådene skjer en 
bred involvering av innbyggere og næringsliv med 
mer.

2016 og deler av 2017 brukes til å innhente kunn
skap og gi Bærums politikere innsikt. Det er gjennom
ført temamøter for formannskapet og Hovedutvalg 
for miljø, idrett og kultur om bygg, ressursutnyttelse 
og transport. Klimaklok er organisert som et prosjekt 
direkte under rådmannen, samtidig som man fasthol
der at alle kommunes virksomheter har ansvaret for 
å ivareta miljø og klimahensyn. Rådmannen vil før 
sommeren 2017 legge frem forslag til en ny klima
strategi for Bærum.

Transport
Kommunen har gjennomført tiltak for å redusere CO2
utslipp fra den kommunale personbilparken. Utslipp er 
redusert med fem prosent i 2016 og med 33 prosent i 
perioden 2009–2016. Kommunestyret har i ny anskaf
felsesstrategi vedtatt at kommunen som hovedregel 
skal anskaffe nullutslippsbiler. I 2016 er det anskaffet 
20 elbiler og tre hydrogenbiler, med leveranse i 2017.

Det arbeides for å tilrettelegge for økt bruk av 
sykkel og gange. En bysykkelordning på Lysaker 
og Fornebu er igangsatt i 2016, i samarbeid med 
SmartCity Bærum. Sammen med Trygg Trafikk skal 
det arbeides for å sikre at Bærum blir en trafikksikker 
kommune. Det er vedtatt en handlingsplan for sykkel 
for 2016–2019. Bærum kommune lanserte sammen 
med Asker en ny kartportal, Pedaltråkk, der innbyg
gere kunne bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for 
videre arbeid med ny sykkelstrategi. 

Vann og avløp
Det er vedtatt en ny hovedplan for vannforsyning, 
avløp og vannmiljø for 2017–2020.  Gjenåpning av 
gamle bekkeløp inngår som kommunens overvanns
håndtering. Solbergbekken ble gjenåpnet i 2016 slik at 
den kan ta overvann ved store regnskyll. 

Forurensning og renovasjon
Som et ledd i innføringen av ny renovasjonsordning 
fra 2017, er renovasjonsforskriften revidert og vedtatt. 
Nye gebyrforskrifter som ivaretar utsortering av mat
avfall og beholdere er vedtatt.

Naturforvaltning
I 2015 ble det vedtatt en plan for å redusere de sani
tære problemene som grågås, kanadagås og hvitkinn
gås forårsaker. Målinger viser at veksten i hvitkinn
gåsbestanden har avtatt de siste årene. Det antas at 
kommunenes årlige punktering av egg har gitt ønsket 
effekt. 

Det ble felt totalt 20 elg i Bærum kommune i 2016. 
Antallet er det laveste på mange år. 

Kommunestyret vedtok helårs båndtvang på Lilløya, 
Storøya og i Nansenparken.

Samarbeidsavtalen med Lilløyplassen naturhus ble 
fornyet våren 2016. Avtalen gjelder for fem år og gir 
skoleklasser undervisning om bærekraftig utvikling og 
bruk av naturområdene i Bærum. 

Sandvikselva oppfyller den nasjonale kvalitets
normen i forhold til vannkvalitet, vassdragsinngrep, 
sykdom/parasitter og genetisk integritet. I 2016 
ble gytebestandsmålet på 330 kg hunnfisk nådd for 
elva, og 76 laks og 279 sjøørret ble registrert fisket. 
Hamang klekkeri ble fylt opp med ca. 60 liter rogn fra 
laks og sjøørret. 

Parkdriften har tatt i bruk varmtvannsbekjempelse 
av ugress i stedet for å bruke kjemikalier. Metoden er 
ressurskrevende, men gjør at man unngår eksponering 
og spredning av kjemikalier.

Kommunale bygg
Energi og miljøkrav er sentrale i kommunens 
mange byggeprosjekter. Rykkinn skole ble ferdig
stilt til skole start 2016. Skolen er et FutureBuilt
forbildeprosjekt. Det er et passivhus med lavt 
energiforbruk og lavt klimagassutslipp. Erfaringene 
videreføres til nye prosjekter, som Nansenparken 
barnehage, Bekkestua skole og Levre skole. I disse 
prosjektene er standard energi og miljøkrav supplert 
med krav som BREEAM-sertifisering, fossilfri bygge
plass og bruk av solceller, slik at kommunen systema
tisk opparbeider kompetanse og en mer bærekraftig 
bygningsmasse.

For den eksisterende bygningsmassen har det vært 
en målsetting å oppnå tre prosent årlig reduksjon i 
energiforbruket (Energi og klimaplanen 2013–2017). 
Målsettingen er så langt ikke nådd, blant annet fordi 
tradisjonell energieffektivisering har vist seg util
strekkelig. Leverandør av energioppfølgingssystem er 
skiftet i 2016. Det jobbes systematisk med kartlegging 
av arealer og tilhørende energiforbruk for å bidra til 
at kommunen oppnår en mer energieffektiv bygnings
masse. 
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I 2016 startet et nytt energieffektiviseringsprosjekt 
(EPC). Gjennomførte tiltak har hittil bidratt med en 
reduksjon på nærmere 2 millioner kWh. Full energi
besparelse av tiltakene (estimert til 9,5 mill. kWh per 
år) vil kunne bli realisert med helårseffekt i 2018. 

Varmepumper med energibrønner er tatt i bruk 
ved Solvik bo og behandlingssenter og Rykkinn 
skole. Som del av EPCprosjektene installeres til
svarende varmepumper på skolene Lesterud, Haug, 
Eiksmarka, Gullhaug, Haslum, Mølladammen og 
Blommenholm, samt Lønnås bo og behandlings
senter, Nadderudhallen og Jar kirke. 

Eiendomsdrift gjennomfører et samarbeidsprosjekt 
med NTNU og Folkehelsekontoret for å redusere 
kjemikalier og vannbruk i kommunens svømmebas
senger. Hensikten er å oppnå både miljøgevinst og 
økonomisk besparelse.

Energireduserende tiltak i idrettsanlegg er gjennom
ført. I samarbeid med Bærum idrettsråd tildeles midler 
til energieffektivisering.

Klimaklok innovasjon
Sommeren 2016 ble toalettene ved Burudvann og 
Pelvikodden oppgradert med vakuumtoaletter drevet 
av solcellepanel. Det har vært en utfordring å ha 
tilfredsstillende tilbud ved badeplassene fordi det ikke 
har vært tilgang til elektrisitet eller avløpsanlegg ved 
lokalitetene. Med et lukket avløpssystem og gjennom 
bruk av solenergi gjør toalettet ingen store inngrep på 
natur og landskap i områder med sårbart terreng og 
vegetasjon.

Ansatte i Bærum kommune må fra 2016 autorisere 
papirutskrifter ved printeren. Utskrifter som ikke 
autoriseres blir ikke produsert, og vil forsvinne fra 
køen i løpet av natten. På den måten reduseres unød
vendige kostnader, vi etterlater et grønnere fotavtrykk 
fordi papirforbruket går ned og kommunen får mindre 
papiravfall. Det anslås at det  årlige papirforbruket er 
redusert med omlag 20 prosent. Som en ekstra bonus 
forhindrer vi samtidig at eventuell sensitiv informa
sjon blir liggende tilgjengelig for andre enn motta
keren, samt at brukeren kan hente utskriften på den 
skriver som er nærmest der man befinner seg.

Nye Rykkinn skole åpnet i 2016. Det er et passivhus med lavt energiforbruk og lavt klimagassutslipp. Foto: FutureBuilt
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05Den økonomiske utviklingen
Årsberetningen i kapittel 2 har fokus på 2016. Dette kapittelet beskriver også trender 
og gir mer utfyllende informasjon om de ulike delene av regnskapet. Hvis ikke noe 
annet er nevnt, er det brukt faste 2016-kroner for å vise realverdien i sammenlignin-
gen over år. Konsumprisindeksen (KPI) er lagt til grunn for prisjusteringen. For 2016 
er KPI 3,6 prosent.

Nøkkeltall – sunn økonomi

Tabell 8 viser hovedoversikten for driftsregnskapet i perioden 2012–2016

 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Gjennom- Måltall

 2012 2013 2014 2015 2016 snitt  

Resultatgrad 6,6 % 5,9 % 2,6 % 4,7 % 8,7 % 5,7 % 4 % 

Bufferfondet 363 300 266 297 429 331 100

Egenkapitalfinansiering 26 % 47 % 67 % 52 % 49 % 48 % 50 % 

Likviditetsreserve 878 884 581 727 1 185 851 300

Nøkkeltallene for sunn økonomi skal indikere hvorvidt 
kommunens samlede økonomi på sikt utvikler seg i 
riktig retning, og sier noe om kommunens handlefri
het i kommende år. Oppnåelse av målkravene skal gi 
rom for nødvendige investeringer fremover og gjøre 
kommunen robust i forhold til fremtidige økonomiske 
svingninger. 

Det viktigste måltallet i kommuneøkonomien er 
netto driftsresultat. Et godt netto driftsresultat (resul
tatgraden) vil medvirke til at målkravet for de andre 
nøkkeltallene også kan oppnås. Med unntak av 2014 
har resultatgraden vært innenfor målkravene i hele 
femårsperioden. Rådmannen mener at resultatgraden 

også de neste årene minst bør innfri anbefalt nivå (fire 
prosent) for å kunne finansiere det økte investeringsbe
hovet uten at gjelden øker for mye.

Egenkapitalfinansieringen har frem til 2014 
vært under målkravet. På grunn av strammere 
innlånspraksis ble egenkapitalfinansieringen av de 
ikkerentable investeringene høy i 2014. I 2015 og 
2016 er målet nådd. Dette måltallet må sees over flere 
år, og gjennomsnittlig egenkapitalfinansiering de siste 
fem årene har vært 48 prosent. 
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Figur 4 viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat i perioden 2012–2016
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For å kunne sammenligne med tidligere år har rådmannen i sin årsrapport valgt å rapportere i samsvar med de talloppstillinger 
som er benyttet i kommunens økonomiske styringsdokumenter. Dette innebærer en noe annerledes gruppering av tallene enn 
det som er lagt til grunn i de obligatoriske regnskapsoversiktene i regnskapsforskriften. Disse oversiktene er imidlertid tatt inn 
i det trykte regnskapet, som behandles samtidig med årsrapporten. Den viktigste forskjellen mellom tabellene i årsrapporten 
og regnskapsrapportene er føringen av avskrivninger, noe som gir avvik mellom brutto driftsresultat i årsrapporten og årsregn-
skapet. Netto driftsresultat vil være det samme.

Driftsregnskapet

Tabell 9 viser hovedoversikten for driftsregnskapet i perioden 2012–2016
Mill. 2016-kr 2012 2013 2014 2015 2016

Skatteinntekter -4 683,4 -4 841,6 -4 966,9 -5 183,0 -5 817,0

Rammetilskudd -1 671,0 -1 701,1 -1 779,9 -1 738,1 -1 435,6

Andre sentrale inntekter -409,4 -388,2 -285,0 -293,2 -348,1

Driftsinntekter i sektorene -1 947,1 -2 084,2 -2 085,7 -2 192,6 -2 224,6

Sum driftsinntekter -8 711,0 -9 015,2 -9 117,5 -9 406,9 -9 825,2

Driftsutgifter sektorene 7 837,1 8 201,6 8 546,0 8 468,8 8 601,5

Brutto driftsresultat   
(korrigert for avskrivninger) -873,9 -813,5 -571,5 -938,0 -1 223,7

Renteinntekter -104,0 -90,3 -93,0 -65,8 -54,9

Avkastning forvaltningsfondet (BKFF) -187,6 -231,5 -159,0 -16,8 -131,6

Renteutgifter 270,0 239,9 236,0 209,5 190,4

Avdrag 326,4 367,5 357,0 371,2 372,5

Netto finansutgifter 304,9 285,6 341,1 498,2 376,5

Netto driftsresultat -569,0 -527,9 -230,5 -439,9 -847,2

Brutto og netto driftsresultat
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05Den økonomiske utviklingen
Utviklingen i brutto og netto driftsresultat påvirkes 
av flere forhold, men lønnsutviklingen, endringer i 
skatteinntekter og avkastningen i forvaltningsfondet 
er sentrale størrelser. Lønnsutgiftene utgjør om lag 
66 prosent av kommunens samlede driftsutgifter og 
skatteinntektene 55 prosent (60 prosent i 2016) av sum 

driftsinntekter. Skatteinngangen i 2016 ble, grunnet 
ekstraordinære forhold, veldig god, og sammen med 
lav lønnsvekst gav dette en kraftig vekst i brutto drifts
resultat fra 2015. Dette gir sammen med den gode 
avkastning fra forvaltningsfondet en tilsvarende vekst i 
netto driftsresultat.

Fra 2012 til og med 2014 har trenden vært at drifts
utgiftene har økt mer enn driftsinntektene. Høy vekst i 
lønns og pensjonsutgifter i tillegg til moderat skatte
inngang er de viktigste forklaringene. I tillegg vil 
statlige føringer påvirke utgiftene, som innføringen 
av samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012 og 
gav noe høyere vekst både på inntekts og utgiftssiden 
dette året. Samhandlingsreformen ble avsluttet i 2015 
og påvirker både utgifts og inntektssiden med cirka 
130 mill. Den gode skatteinngangen i 2016 gir utslag 
i høy inntektsvekst. Lavere lønnsoppgjør og gjen
nomførte innsparingstiltak har påvirket utviklingen i 
driftsutgiftene.

Eksterne finansutgifter og finansinntekter
Finansutgifter og finansinntekter utgjør den viktige 
forskjellen mellom netto og brutto driftsresultat. 
Driftsregnskapets finansposter består i hovedsak av 
renteinntekter, renteutgifter og avdrag, samt gevinst og 
tap knyttet til forvaltningsfondet. Noen hovedtall:
• Ordinære netto renteutgifter for året utgjorde 190 

mill. 
• Avdrag i driftsregnskapet utgjorde 371 mill. i 2016. 

Ordinære avdrag på formidlingslån i investerings
regnskapet utgjorde 52 mill. Totalt 423 mill.

• Avkastningen fra forvaltningsfondet var 128 mill. 
(5,6 prosent) i 2016. Det er betydelig høyere enn 
budsjettet på 85 mill. Resultatet inkluderer fondets 
driftsutgifter på 4 mill.

Fortsatt lave renteutgifter, sammen med en god avkast
ning i forvaltningsfondet, har ført til lavere samlede 
netto finansutgifter enn i 2015.

Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter 

Figur 5 illustrerer årlig realvekst i perioden 2012–2016 i de samlede driftsutgiftene og 
driftsinntektene
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Figuren viser hvor stor del av de samlede driftsinn
tektene som går med til å dekke finansutgiftene. Netto 
finansutgifter består av renter og avdrag. Den største 
usikkerheten er rentenivået. Lav rente har bidratt til at 
finansutgiftenes andel av sum driftsinntekter er blitt 
holdt nede. På bakgrunn av investeringsaktiviteten 

som legges til grunn i Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan (LDIP) 2018–2037 og en forventning 
om høyere renter, er det sannsynlig at en stadig større 
andel av inntektene fremover vil gå med til å dekke 
finansutgifter.

• Investeringsaktiviteten har variert mellom 893 og 
1 536 mill. de siste ti årene. 

• Gjennomsnittet for de samlede investeringene har 
vært i underkant av 1,2 mrd. 

• Gjennomsnittet for de ikkerentable investeringene 
har vært om lag 830 mill.

• Årene 2007–2009 skiller seg ut på grunn av 

utbyggingen av sosial infrastruktur på Fornebu 
fase 1 og utbyggingen av Mariehaven bo og 
behandlings senter. 

• Store investeringer i skoler i hele perioden.
• Store investeringer i barnehager i perioden 2007 

til 2011 som effekt av innføringen av barnehage re
formen.

Figur 6 viser netto finansutgifter (uten avkastningen fra forvaltningsfondet) 
 sammenlignet med sum driftsinntekter, i perioden 2007–2016.

Investeringsregnskapet 
Figur 7 viser investeringsaktiviteten i perioden 2007–2016 fordelt på ikke-rentable og rentable 
investeringer
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Likviditet

Tabell 10 viser utviklingen i arbeidskapitalen og likviditetsreserven i perioden 2012–2016

Mill. 2016-kr 2012 2013 2014 2015 2016

Arbeidskapital 1) 1 605,8 1 974,3 1 388,9 1 866,6 2 111,7

Likviditetsreserve 2) 878,5 884,0 580,8 727,2 1 184,8

Likviditetsgrad 3)  1,4  1,7  1,5  1,7  1,9

1) Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
2)  Likviditetsreserve er definert som arbeidskapitalen fratrukket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og premieavvik på 

pensjon, og tillagt avsetninger til påløpte feriepenger. Forvaltningsfondet holdes utenfor.
3)  Likviditetsgrad = (omløpsmidler – ubrukte lån – bundne fond – premieavvik på pensjon)/(kortsiktig gjeld – påløpte 

 f eriepenger).

• Utbyggingen av Bærum idrettspark ble i hovedsak 
gjennomført i perioden 2011–2013.

• I 2016: 
• Utvidelse av Stabekk og Ramstad skole.
• Høy aktivitet i forhold til formuesbevaring og 

oppgradering (inkludert Enøktiltak) av kommu
nens bygningsmasse. 

• Nye Kadettangen og Elvepromenaden.
• På VARområdet er det investert for om lag 170 

mill. og innen omsorgs og velferdsboliger for 
over 200 mill. 

• De selvfinansierende (rentable) investeringene til 
vann, avløp og renovasjon og omsorgs og velferds
boliger har variert mellom 12,6 og 42,0 prosent av 
de samlede investeringene de ti siste årene. I 2016 

utgjorde de rentable investeringene i overkant av  
35 prosent.

Balansen
• Bærum kommune har god likviditet. 

Arbeidskapitalen er 2,1 mrd., og både likviditets
reserve og likviditetsgrad ligger over måltallene.  

• Samlede fondsmidler økte med 442 mill. i 2016, som 
følge av godt netto driftsresultat og økt reserve av 
midler avsatt for utlån.

• Høy avkastning i forvaltningsfondet for året (128 
mill.) har økt fondet med om lag 90 mill. 

• Samlet lånegjeld utgjorde 7 054 mill. per 
31.12.2016, en nedgang på 310 mill. fra 2015. 

Fondsmidler

Tabell 11 viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2012–2016

Mill. 2016-kr 2012 2013 2014 2015 2016

Sum fond 3 975,4 4 281,3 4 006,2 4 147,8 4 589,6

Samlede fondsmidler utgjorde 4 590 mill. ved utgan
gen av 2016, som er 442 mill. høyere enn i 2015. 
Følgende kan bemerkes:
• Disposisjonsfond som er styrket med 552 mill. 

gjennom høy resultatgrad, mens bundne drifts og 
investeringsfond er redusert med 95 mill. fra 2015. 

• Forvaltningsfondet økte med 8 mill. i 2016 etter 
justering for faktisk inflasjon på 3,6 prosent. Fondets 
avkastning ble bedre enn budsjettert, men den reelle 

veksten er langt lavere som følge av høy inflasjon. 
• Det fritt disponible bufferfondet utgjør 429 mill.
• Pensjonsfondet (under disposisjonsfond drift) 

er bygget opp over de senere år med referanse i 
KSTsak 82/12 og utgjør 538 mill.

Fondsmidlene utgjør et volum som tilsvarer 47 prosent 
av årets driftsinntekter. Nivået har vært relativt stabilt 
de siste fem årene.

Den finansielle situasjonen ble ytterligere bedret i 
2016. Som vist i tabellen, er arbeidskapitalen positiv 
og utgjør 2,1 mrd. Det viser at det er tilstrekkelig 
omløpsmidler til å dekke den regnskapsførte kortsik
tige gjelden i balansen. Det vil også gjelde dersom det 
ble tatt hensyn til sertifikatlån, som i tråd med regn
skapsforskriften er klassifisert som langsiktig gjeld. 
Forvaltningsfondet er her trukket ut, men representerer 
regnskapsmessig sett en ekstra buffer. 

Likviditetsreserven er ett av kommunens måltall, der 
målkravet er minimum 300 mill. Likviditetsreserven 
er beregnet til 1 185 mill. per 31.12.2016. 
Likviditetsgraden er et annet mål for kommunens evne 
til å betjene sine kortsiktige forpliktelser. Den bør være 
større enn 1, og var 1,9 i 2016. 

05Den økonomiske utviklingen
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Figur 8 viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2012–2016

Figuren viser sammensetningen av fondsmidlene, med 
forvaltningsfondet skilt ut for seg. 

Forvaltningsfondet er dominerende i kommunens 
fondsbeholdning. Resultatene for fondet er omtalt kort 
i årsberetningen i dette dokumentet, samt mer utførlig 
i Finansrapport 2016. I mange analyser er det nødven
dig å holde disse midlene utenfor, for å få frem et bilde 

av den løpende økonomiske situasjonen. Det skyldes 
at midlene er avsatt for langsiktig forvaltning, og det 
er forutsatt at realverdien skal opprettholdes. Årets 
resultat i form av gevinst eller tap føres mot fondet. 
Det er kun den budsjetterte realavkastningen som 
tas ut hvert år. Fondet er satt bort til forvaltning for å 
generere videre avkastning.
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Lånegjelden
Tabell 12 viser utvikling i kommunens lånegjeld i perioden 2012–2016

Mill. 2016-kr 2012 2013 2014 2015 2016

Sum lånegjeld 7 200,3 7 438,2 7 102,3 7 363,5 7 053,9

Ikke rentable 1) 4 161,4 4 118,2 4 062,8 4 027,9 3 792,8

Rentable, vann/avløp/renovasjon og boliger 2 223,3 2 375,1 2 127,0 2 295,0 2 287,2

Rentable, øvrige 2) 815,6 944,9 912,5 1 040,6 973,9

1) Lån til ikke-rentable investeringer, der finansutgiftene må dekkes av egne midler (salgsinntekter, drifts- og fondsmidler)
2)  Lån til rentable formål er lån der renter og avdrag dekkes av brukere, f.eks. via husleie, gebyrer og avgifter. Kategorien 

«øvrige» er primært husbanklån til videreformidling. Låntakerne betaler lånekostnadene. I tillegg er et eldre pensjonslån tatt 
med i denne kategorien. 

Samlet lånegjeld har blitt redusert med 2 prosent i 
perioden 2012 til 2016. Dette skyldes at gjelden til 
ikkerentable investeringer har blitt redusert med 8,9 

prosent i samme periode. Gjelden til rentable formål 
har vokst med 7 prosent og veksten i formidlingslån 
har vært betydelig.
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Tabell 13 viser sum lånegjeld og netto lånegjeld per innbygger i perioden 2012–2016

Mill. 2016-kr 2012 2013 2014 2015 2016

Sum lånegjeld, per innbygger 61 711 62 723 58 850 60 185 56 891

Netto lånegjeld, per innbygger 1) 55 046 53 381 51 679 49 918 48 562

1) Ved beregning av netto lånegjeld er lån til videreformidling og ubenyttede lånemidler holdt utenom.

Gjeldsgrad brukes som mål på gjeldsbelastningen, og 
nivået for 2016 var tilbake på nivået for 2007, jamfør 
figuren. Gjeldsgraden er beregnet ved netto lånegjeld 
(der lån til videreformidling og ubenyttede lånemidler 
er holdt utenom) i prosent av driftsinntektene. Trenden 
har vært fallende de siste fire årene grunnet en positiv 

utvikling i driftsinntektene sammenlignet med utvik
lingen i netto lånegjeld. Gjeldsgraden ventes å vende 
oppover igjen, og med investeringstakten som ligger 
til grunn for Langsiktig driftsanalyse og investerings
plan (LDIP) 2018–2037, vil gjeldsgraden periodevis 
kunne komme opp mot 100 prosent.

Kommunens lånegjeld tilsvarer en gjeld på cirka 
57 000 kroner per innbygger i 2016. Av dette utgjør 
den ikke rentable gjelden cirka 31 000 kroner (54 
prosent). 

Hoveddelen av lånegjelden er serielån som avdras 
over investeringenes løpetid, men kortere lån som må 
refinansieres ved forfall inngår også i porteføljen. Lån 
som skal refinansieres innen ett år utgjorde 530 mill. 
ved utgangen av 2016. Det vises til Finansrapport 
2016 og noter i Regnskap 2016 for ytterligere informa
sjon og omtale av gjeldsporteføljen.

Utlån
De samlede utlånene utgjorde 878 mill. ved utgangen 
av 2016, en økning på 73 mill. fra 2015. Videre utlån 
av husbankmidler til boligformål (startlån m.v.) utgjør 
hoveddelen med 854 mill.

Figur 9 viser netto lånegjeld sammenlignet med sum driftsinntekter, i perioden 2007–2016
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06Grunnskoleopplæring 

Viktige resultater og innsatser i 2016 
• Pilotprosjektet Digital skolehverdag 1:1 er en 

satsing med nettbrett for en skolehverdag med 
relevans til samfunn og arbeidsliv og som gir økt 
mulighet for tilpasset opplæring i felleskapet. I 2016 
deltok 15 skoler med til sammen 6 000 elever. Det 
ble også utarbeidet en gevinst og resultatanalyse 
samt iverksatt følgeforskning.

• Programmering som valgfag ved fire ungdoms-
skoler. Ti barneskoler startet Kidsa koder. 

• Programmet Trygg skolehverdag ble utviklet i 2016 
for alle skoler, med tryggkontakt med ombuds
rolle, miljø lærer på barne og ungdomsskolene 
og kommunal satsing på kompetanseheving og 
felles planverk. Fire skoler ble del av det nasjonale 
læringsmiljø prosjektet. Innsatsen for robust psykisk 
helse er en viktig del av Trygg skolehverdag. 

• Tilpasset undervisning i felleskapet førte til en 
nedgang i andel elever med spesialundervisning fra 
7,2 prosent i 2015 til 6,4 prosent i 2016.

• Det er gjennomført videreutdanning og kompetanse
heving for lærere og ledere, blant annet som styrker til
passet opplæring for elever med høyt læringspotensial.

• Nye Rykkinn skole ble åpnet høsten 2016.
• Skolebehovsanalysen ble lagt frem og besluttet.
 
Utfordringer fremover 
• Følge opp resultat fra følgeforskning og gevinstrap

port om Digital skolehverdag 1:1, med vekt på nye 
arbeidsformer, tilpasset opplæring og økt læringsut
bytte.

• Tryggsatsing: Målrettet innsats for aktivt anti
mobbe arbeid og inkluderende oppvekstmiljø i sam
arbeid med barnehagesektoren og øvrige tjenester 
for barn og unge.

• Legge grunnlag for en utvidet normalitetsforståelse 
ved at flere elever får sin undervisning i fellesskapet.

• Fokus på barn og unges psykiske helse for å 
sikre nødvendig robusthet for aktiv deltakelse i et 
samfunn i stadig forandring. 

• Imøtekomme elevtallsveksten med økt skole
kapasitet til riktig tid og med en profil i tråd med 
frem tidens skole, flerbruksbehov og kommunens 
investeringsplan.  

Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. 
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig 
og systematisk utviklingsarbeid.

Tabell 14 viser nøkkeltall for Grunnskole
Grunnskole 2014 2015 2016
Elevtall, barnetrinnet 11 221 11 416 11 566
Elevtall, ungdomstrinnet 4 487 4 502 4 575
Elever 15 708 15 918 16 141
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.–4. trinn 20,3 18,8 18,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.–7. trinn 20,8 20,5 20,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.–10. trinn 22,5 22,7 23,3
Andel elever med spesialundervisning, 1.–10. trinn 7,1 % 7,2 % 6,4 %
Grunnskolepoeng 43,3 43,6 44,0
Andel elever som mobbes (7. trinn/10. trinn) 4,2 %/4,0 % 3,7 %/3,7 % 4,3 %/3,8 %*
Spesialskole og alternative skoler 2014 2015 2016
Elever ved Haug skole og ressurssenter 1) 98 (6) 101 (6) 111 (7)
Elever ved Glassverket 8 8 9
Elever ved Sandviksbukta 8 8 9
Elever ved Skarva 11 11 10
Elever ved Stanga 2 2 1
Voksenopplæringen 2014 2015 2016
Andel deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område 177 174 174
Skolefritidsordningen 2014 2015 2016
Andel elever i SFO 89,7 % 88,2 % 86,9 %
Kulturskole 2014 2015 2016
Elevplasser i musikk- og kulturskolen 1 799 1 662 1 659

1) Tall i parentes er elever fra andre kommuner. 
*  Rekkefølgen på spørsmålene om mobbing er endret i undersøkelsen fra 2016. Det innebærer at tallene fra 2016 ikke er 
  sammenliknbare med tidligere år (Skoleporten, 2017).
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07Barnehage 
Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2016
• 14 barnehager deltar i realfagsstrategien Tett på 

realfag, i regi av Utdanningsdirektoratet og i samar
beid med skole.

• Alle barnehager har en handlingsplan mot mobbing. 
Eikelia barnehage har med foreldreinnsats bygget 
Vennetrappen. I Rykkinnområdet har åtte barne
hager i felleskap arrangert konsert i Byparken med 
tema mobbing. 

• I 2016 ble retten til barnehageplass utvidet til å 
gjelde barn som fyller ett år senest i oktober.  
Alle barn med rett til barnehageplass fikk tilbud 
om barnehageplass i god tid før oppstart av nytt 
barnehageår. 

• To nye private barnehager, Child Planet Fornebu og 
Fjordveien, ble etablert/utvidet.

• Flere barnehager har deltatt i forskningsprosjekt, 
blant annet om barns språkutvikling gjennomført 
av UiO. Et annet forskningsprosjekt handler om å 
utvikle utdanningsbarnehager, i samarbeid med 
HiOA og med støtte fra Norsk forskningsråd.

• 17 medarbeidere i bærumsbarnehagene ble ferdig 
utdannet til barnehagelærere. 

• Kvalitetsplan for barnehager vedtatt.

Utfordringer fremover
• Arbeidet med oppfølging av barnehagemeldingen 

og satsingsområdene krever målrettet innsats av alle 
i barnehagesektoren. Gjennom den årlige ståsteds
analysen er det en ambisjon å få tilbakemeldinger 
fra foreldre og barn på arbeidet. 

• Endrede bestemmelser om antall rettighetsbarn både 
i 2016 og i 2017 gir ekstra utfordringer for å nå 
kravene til optimalisert drift og tilpasset kapasitet til 
lokale behov. 

• Nye rammebetingelser krever endret leder og 
samarbeidsstruktur. 

• Veiledningssenteret for barnehagene krever 
tett samarbeid mellom PPtjenesten og 
Barnehagekontoret for å finne løsninger som gir et 
best mulig helhetlig tiltak for det enkelte barn. 

• Mer arealeffektive barnehagebygg krever 
nytenkning om barnehagedrift for å opprettholde 
ønsket kvalitet. 

Tabell 15 viser nøkkeltall for Barnehage
Antall barnehageplasser 2014 2015 2016

Kommunale barnehageplasser 3 633 3 506 3 356

Private barnehageplasser 3 859 4 084 4 190

Barnehageplasser i åpne barnehager 53 53 48

Barnehageplasser i Bærum kommune 7 545 7 643 7 594

Bærumsbarn med barnehageplass i andre kommuner:    

- Vår 277 225 230

- Høst 206 171 151

Barn fra andre kommuner med barnehageplass i Bærum:    

- Vår 135 150 177

- Høst 149 152 170

Barn med særskilte behov i barnehage 516 572 522

Minoritetsspråklige barn i barnehage 1 157 1 247 1 215

Antall bærumsbarn med barnehageplass delt på folketall 
1–5 år (dekningsgrad) 91,8 % 93,7 % 93,5 %

Nøkkeltallene bygger på rapportering til SSB per 15.12.16. Nye plasser åpnet etter denne datoen er ikke med.
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08Barne- og ungdomstjenester

Viktige resultater og innsatser i 2016 
• Barn og unges rett til medbestemmelse er blitt 

styrket i kommunes plandokumenter, i utformingen 
av tjenestetilbud og i vedtak som omhandler det 
enkelte barn. 

• Utsett! er et foreldrerettet rusforebyggende tiltak 
som er implementert i ungdomsskolene på alle trinn. 

• Spillhuset ARENA er etablert som et tiltak for 
unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av 
skolen og isolerer seg. Mentorordningen for ungdom 
og familier i risikosonen for å havne utenfor samfun
net, har vært operativ siden mai.

• MSTCAN er et nytt familietiltak som skal hjelpe 
familier med høy problembelastning.

• Undervisning i Psykologisk førstehjelp har vist seg 
som en nyttig metode for å redusere stress hos barn 
og unge. 

• PPT har spilt en viktig rolle i arbeidet med å redu
sere spesialundervisning, og 929 saker ble avsluttet 
i 2016.

• Ventelisten for effektuering av vedtak om avlastning 
i institusjon har gått ned, og døgnprisen er redusert.

• Tidlig innsatsteam er etablert for flere målgrupper, 
blant annet enslige mindreårige flyktninger.

Utfordringer fremover
• Det er viktig å identifisere barn og unge i risiko 

som trenger en ekstra innsats på helsestasjonen, i 
barnehagen, skolen og fritidssektoren. Barn, unge 
og foreldre må vite hvilken hjelp som finnes og hvor 
hjelpen kan fås.

• Tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser som 
gjør at de ikke kan bo hjemme, må sikres. 

• Fortsette arbeidet med å styrke systematisk samar
beid mellom tjenester internt og eksternt. 

• Tjenestene må til enhver tid tilpasses det antall 
enslige mindreårige som ankommer kommunen.

• I saker hvor barnevernstjenesten mottar mange 
meldinger, skal tjenesten ha rutiner for å fange 
opp risikofaktorer og involvere andre tjenester der 
 meldingen ikke fører til tiltak i barnevernet. 

• Gi flere vedtak om avlastning og støttekontakt i 
gruppe. Dette for å redusere ensomhet, styrke sosial 
kompetanse og gi gode mestringsopplevelser.

• Behov for økt kapasitet på omsorgsboliger. 

Barne- og ungdomstjenestenes ambisjon er å fremme inkludering, medvirkning 
og mestring. Tidlig innsats og tverrfaglige tjenester gir mer innenforskap og mindre 
sosialt utenforskap. 

Tabell 16 viser nøkkeltall for Barne- og ungdomstjenester
Barnevern 2014 2015 2016
Nye meldinger til barnevernet 736 759 845
Nye undersøkelser 552 651 737
Avsluttede undersøkelser 535 643 739
Hjelpetiltak i hjemmet 293 248 242
Plassering utenfor hjemmet 206 223 241
  - herav saker med omsorgsovertakelse 105 115 111
Akuttvedtak 30 45 35
Saker til fylkesnemnd og rettssaker 31 31 33
Antall brukere med støttekontakt 463 459 420
Helsetjenester barn og unge    
Akutthjelpen, antall henviste familier 111 101 97
Antall brukere psykisk helse 807 747 1 156
Antall brukere fysio- og ergoterapi 913 900 1 008
Antall plasser barneboliger og avlastningshjem 32 31 31
Kjøp av eksterne plasser  
(ressurskrevende brukere barn og unge) 3 6 6

Antall brukere individuell avlastning 278 266 252
Antall nyhenvisninger PP-tjenesten 529 511 484
Antall brukere Utekontakten (enkelt oppfølging av ungdom) 183 203 196
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Viktige resultater og innsatser i 2016 
• Det er installert nye pasientvarslingssystemer i tre 

bo og behandlingssentre og i én omsorgsbolig. 
Systemene bidrar til økt kvalitet for beboerne og 
reduserer samtidig behovet for nattevakter.

• Middagsserveringen er flyttet til klokken 16.00 ved 
de fleste bo- og behandlingssentrene. 

• Hospice Stabekk er utvidet fra 11 til 22 pasientrom, 
alle med tilhørende pårørenderom, og er nå landets 
største hospice. 

• Brobyggingsprosjektet involverer mennesker med 
utviklingshemming og deres familier for å skape 
helhetlige livsløp fra spedbarn, barne og ungdomsår 
til voksen.

• Seks små ressurskrevende enheter til mennesker 
med utviklingshemming er avviklet ved at enhe
tene er bygget om eller erstattet av større enheter. 
Erfaringene har i stor grad vært positive. 

• Hverdagsmestring og mer selvbestemmelse er 
innført som arbeidsmetode i hjemmebaserte tjenes
ter. Forebygging gjennom hverdagsrehabilitering er 
implementert i tre av fire distrikter. Endret tildelings
praksis legger vekt på å få frem brukernes mestrings
potensiale.

Utfordringer fremover  
• I årene som kommer, endres demografien, og 

behovet for tjenester innen bistand og omsorg vil 
øke. Det medfører økte krav til styring og ressurs
utnyttelse i tjenestene, og det vil være behov for en 
klarere avgrensning av hva som skal være kommu
nale oppgaver. 

• Arbeidet med å redusere behovet for kommunale 
tjenester må videreføres, blant annet gjennom å 
prioritere tildelingspraksis og arbeidsmetoder som 
vektlegger brukernes egen mestring og selvhjulpen
het.

• Bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan 
oppnås forbedret kvalitet og effektiviseringsgevin
ster må økes.  

• Gjennom Uniktkonseptet vil brukermedvirkning og 
dialog styrkes og utvikles. Sammen med brukere og 
pårørende skal ledelse og ansatte ved hvert sykehjem 
sørge for felles tiltak som bidrar til økt trivsel og 
livskvalitet.

Pleie- og omsorgstjenestene skal møte behov for tjenester med innsats som bidrar 
til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, 
når behovet oppstår.

Tabell 17 viser nøkkeltall for Pleie og omsorg

Tjenester i institusjon og boform med heldøgns pleie 
og omsorg

Antall personer mottatt 
tjeneste Antall plasser

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Langtidsopphold i bo- og behandlingssenter 1 072 1 096 1 091 774 780 779
Tidsbegrenset opphold i bo- og behandlingssenter 850 815 877 127 127 138
Tidsbegrenset opphold Altea (rehabilitering) 205 203 205 23 23 30
Tidsbegrenset opphold rehabilitering 186 193 162 22 22 22
Mottaksplasser 571 556 408 18 10 10
Akutt-/krise-/legevaktplasser i bo- og behandlingssenter 196 273 555 5 15 15
Trygghetsplasser i bo- og behandlingssenter 250 198 152 9 9 9
Dagopphold i bo- og behandlingssenter 399 419 427 108 108 118
Dagopphold rehabilitering 72 75 76 10 10 10

Tjenester til hjemmeboende
Antall personer som har mottatt tjenester

2014 2015 2016
Omsorgsboliger 516 551 1)

Praktisk bistand 2 051 1 986 1 982
Hjemmesykepleie 3 506 3 521 3 565
Trygghetsalarm 2 080 2 082 2 095
Støttekontakt 581 560 504
Brukerstyrt personlig assistanse 108 124 141
Omsorgslønn 207 259 302
Avlastning demente 153 188 172

1)  Grunnet endring av tjenestetypen bolig med service til omsorgsbolig og flytting fra små til større enheter, er datagrunnlaget for 
2016 usikkert og tallet er derfor ikke oppgitt i tabellen.
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Viktige resultater og innsatser i 2016 
• Ventelisten til velferdsboligene er betydelig redusert, 

fra 43 husstander i utgangen av 2015 til 16 hus
stander i 2016.

• Nav kan vise til gode resultater for bosatte flyktnin
ger fem år etter endt introduksjonsprogram. Kun to 
flyktninger bosatt i 2008, 13 bosatt i 2009, og 11 
bosatt i 2010 mottok økonomisk sosialhjelp. 

• I tråd med målsettingen ble 301 flyktninger bosatt, 
og enhetskostnadene ble redusert.

• NAV har gode resultater for aktivitetsplikt for 
ungdom under 30 år, på 65 prosent. 

• Bedre samordning av tjenestene gir mer helhetlige 
og tilgjengelige tjenester til innbyggerne. 

• Måltallet innfridd med 283 henvisninger (grønne 
resepter) til Bærum helse og friskliv.

• Innsatsen for å utsette eller redusere hjelpebehov 
har resultert i 35 prosent avsluttede vedtak i oppføl
gingstjenestene for psykisk helse og rus. Måltallet 
var 15 prosent.

Tjenestene ivaretar innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester og retter seg 
mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

Utfordringer fremover 
• Behov for mer individuelt tilpasset og differensiert 

boligtilbud med mindre enheter, samt flere boliger 
på øverste nivå i omsorgstrappen.

• Tydeligere og mer tilgjengelig tilbud innen Psykisk 
helse og rus, med gradvis innføring av oppfølgings
tilbud på kveld, natt og helg. 

• Fokuset på arbeid må gjenspeiles i hele tjeneste
apparatet for å redusere sosialhjelp og oppnå bedre 
resultater i introduksjonsordningen.

• Det er behov for et mer helhetlig perspektiv på 
 integrering og mangfold, som må sees i sammen
heng med både folkehelse, frivillighet og kultur.  

• Det er satt en rekke kvalitetsmål for bosetting og 
integrering av flyktninger som skal følges opp i 
henhold til gjennomføringsplanen.

Tabell 18 viser nøkkeltall for Helse og sosial
Seksjon Helse 2014 2015 2016
Tilrettelagte arbeidsplasser: Plasser i kommunale, varige 
og tilrettelagte arbeidsplasser (Bærum arbeidssentre) 121 124 128

Antall bosatte flyktninger 130 219 301
Herav familiegjenforente 39 54 76
Herav enslige mindreårige 9 14 28
Andel flyktninger som kommer i arbeid eller utdanning etter 
endt introduksjonsprogram 49 % 48 % 48 %

Antall salgs- og skjenkekontroller 323   680 758 (ekskl.  384 
røykekontroller)

Antall konsultasjoner legevakten 49 613 49 050 48 716
- herav konsultasjoner via legevaktbilen 3 359 3 376 3 744
Seksjon Psykisk helse og rus 2014 2015 2016
Antall liggedøgn i natthjemmet (NB: Antall senger er i 2016 
halvert) 521 804 334

Lån og tilskudd videreformidlet til kjøp av egen bolig (inn-
vilgede tilskudd) 126 mill. 158 mill. 163 mill.

Antall kommunale utleieboliger i alt 1 949 2 033 2 096
Seksjon Sosiale tjenester i Nav 2014 2015 2016
Antall sosialhjelpsmottakere (eksklusiv familiemedlemmer) 1 950 2 002 2 082
Andel langtidsmottakere med sosialhjelp som hoved-
inntektskilde 33 % 31 % 32 %

Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelpsmottakere 4,98 mnd. 5,2 mnd. 5,27 mnd.
Andel deltakere på kvalifiseringsprogrammet som kommer 
i arbeid etter endt program 53 % 58 % 55 %
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Viktige resultater og innsatser i 2016
Kultur og bibliotek
• Bærum bibliotek Bekkestua er rehabilitert og 

modernisert. 
• Arrangementet Vårt Fornebu 12. mai markerte tiårs

dagen for Fornebuerklæringen med i underkant av 
4 000 deltakere totalt, og var et samarbeid mellom 
organisasjoner, næringsliv og kommunen. 

• Bærum Kulturhus har hatt et rekordår med hensyn 
til antall arrangementer, deltakere og publikums
oppslutning. BAKgården og Byfesten samlet flere 
besøkende enn noen gang. 

• Bærum Kulturhus har gjennom 2016 blant annet 
fokusert på dans og eldre. Forestillingen Patina – å 
eldes med glans og En sang til dere ble produsert for 
Den kulturelle spaserstokken i Bærum.

• Den kulturelle skolesekken i Bærum er etablert med 
virkning fra høsten 2016, med det som formål å tilby 
elever i grunnskolen kunst og kulturopplevelser. 

Park, idrett, landbruk og landskapsvern
• Daglig gjennomsnittlig besøkstall på hver av 

dagsturhyttene i åpnings tiden var 180 mennesker. 
Åpning av Svartvannshytta, et samarbeid med Den 
norske turistforening. Dagsturhytta Garlaus ble 
ferdig restaurert utvendig.

• Kunstisanlegg eid av idrettslagene oppgraderes 
for å bli mer miljøvennlige. Kunstgressbane ved 
Nadderud videregående skole ble ferdigstilt, i 
 samarbeid med Akershus fylkeskommune.

• Det er preparert 150 km skispor, skileikanlegg og 
35 naturisbaner. Det er tilrettelagt for gode løyper til 
over 20 større renn og flere barneskirenn.

• I kommunens egne skoger er det hogd ca. 3 000 m3. 
Totalt kvantum avvirket i gårdsskogene i Bærum var 
14 000 m3. 34 bønder mottok produksjonstilskudd 
(fastsatt i jordbruksavtalen). 

Kirke og andre religiøse formål
• Forprosjekt for ny gravplass på Fornebu er vedtatt.
• I 2016 ble det gjennomført 50årsmarkering på 

Haslum krematorium.
• Reviderte lokale vedtekter og særbestemmelser for 

gravplassene og krematoriet.
• Innført elektronisk skjema for gravminnesøknader – 

gjelder alle nye gravminner.

Deltakelse i natur-, kultur- og fritidsaktiviteter i Bærum skal bety gode  
opplevelser for alle.

Utfordringer fremover
• Sikre at Bærum Kulturhus er en sentral identitets

markør i hovedstadsregionens kulturtilbud.
• Tilpasse bibliotektilbudet til dagens ønsker og 

behov, og ligge i forkant av utviklingen av bibliotek
feltet.

• Ivareta kultur i stedsutviklingen på Fornebu og i 
Sandvika.

• Etablere rutiner for 1–2 prosent til kunst ved nybygg 
og rehabilitering av kommunale bygg.

• Etablere et nasjonalt talentprogram for profesjonell 
samtidsdans som ledd i Regionalt kompetansesenter 
for dans, i samarbeid med fylket, Talent Norge AS 
og private fond og institusjoner.

• Ferdigstille tjenesteytingsavtalen mellom kommu
nen og Bærum kirkelige fellesråd.

• I et folkehelseperspektiv er det viktig at så mange 
som mulig driver med en form for aktivitet. For å 
komme en økende befolkning i møte, må det finnes 
et tilstrekkelig antall ordinære anlegg og nærmiljø
anlegg. Nye Kadettangen og opparbeiding av 
Gjønnesparken vil bidra til å dekke etterspørselen 
innenfor nærmiljøanlegg.

• Sikre ledig, opparbeidet gravkapasitet til tre prosent 
av befolkningen, som dekkes ved ny gravplass på 
Fornebu.

• Sikre god forvaltning av natur, landbruks og 
kultur minneverdiene.
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Tabell 19 viser nøkkeltall for kultur og fritid
                                2014 2015 2016
Bærum bibliotek 1)    
Besøk       569 532       478 900       421 263 
Utlån       713 491       635 598       615 762 
    
Bærum Kulturhus 2)    
Totalt antall arrangementer             502             544             522 
Lokale kulturaktører             353             313             216 
Totalt antall besøkende       106 349       118 406       120 718 
    
Kultur og samarbeid     
Antall utstillinger – Bærum kunsthall, vandreutstilling, 
glassmontrene og Mellomgulvet.               24               24               43 

Arrangementer på Byscenen                 6               12                 8 
Ulike innslag på arrangementer i BAKgården               90             111             105 
Tilskudd kulturformål 3)    9 583 748  10 130 820  10 612 100 
Tilskudd – idrettslag/foreninger 13 753 335 16 109 973 14 912 976
Berger svømmehall antall besøkende 48 215 48 346 49 057
Nadderud svømmehall antall besøkende 134 475 147 109 146 090
Hundsund bad antall besøkende 61 643 73 114 73 600
Antall medlemmer i idrettslag 54 607 52 381 53 400

1) Bekkestua bibliotek var stengt fra september 2015 til april 2016 på grunn av oppgradering.
2) Bærum Kulturhus var stengt i nesten fem måneder sommeren 2014 grunnet bygging av ny scene, Underhuset.
3) Av tilskuddet gjelder 4 402 600 Henie-Onstad Kunstsenter i 2016. 

Tabell 20 viser nøkkeltall for religiøse formål
2014 2015 2016

Medlemmer Den norske kirke   82 075   81 957   81 668 
Medlemmer andre tros- og livssynssamfunn   14 799   13 799   15 904 
Tilskudd per medlem i andre tros- og livssynssamfunn         586         684         660 

I et folkehelseperspektiv er det viktig at så mange som mulig driver med noen form av aktivitet. I flere av Bærums parker 
finnes det mulighet for gratis styrketrening. Foto: Ragnhild Hoem
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Tekniske tjenester inklusive plan- og bygningstjenesten
Viktige resultater og innsatser i 2016 
Planlegging og byggesaksbehandling
• I 2016 ble det bygget 623 nye boliger, hvorav 68 

prosent innenfor definerte knutepunkts- og fortet
tingsområder.

• Saksbehandlingstid for byggesaker er redusert. I 
gjennomsnitt ble byggesaker behandlet på syv uker 
der lovens krav er tolv.

• Reguleringsplan for Lysaker stasjon på 
Fornebubanen er vedtatt. En mulighetsstudie for 
bymessig utvikling av Lysaker er utarbeidet i samar
beid med Oslo kommune og Statens vegvesen.  

• Det er laget ny versjon av Bærumskart, basert på 
programplattformen Kommunekart. 

Transport, vei og trafikk
• Utslippet av CO2 fra bilparken er redusert med fem 

prosent i 2016. Dette er en reduksjon på 33 prosent 
siden 2009. 20 nye elbiler er kjøpt inn, hvorav 19 er 
til pleie og omsorgsektoren. 

• Meld en feilappen er etablert. 
• Arbeidet med å bli en Trafikksikker kommune er 

startet via et samarbeid med Trygg Trafikk.

Vann, avløp og renovasjon
• Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vann

miljø er vedtatt for 2017–2020. 
• Deler av Solbergbekken er åpnet. 
• Ny renovasjonsforskrift og nytt gebyrgrunnlag for 

kommunens renovasjonsordning er vedtatt.
• Ny leverandør for renovasjon er valgt, og denne har 

startet opp i deler av kommunen.

Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og  
samfunnsutviklingen.

Utfordringer fremover
Planlegging og byggesaksbehandling
• Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir økt 

etterspørsel på bolig og næringsutvikling, og økt 
press på arealene. Arealstrategien følges opp gjennom 
reguleringsplaner for prioriterte senter områder.

• Tilrettelegge for byutvikling i Sandvika og på 
Fornebu, samt utvikle en sammenhengende 
Lysakerby på tvers av bygrensa med god inn
byggermedvirkning.

• Sikre fremdrift i samferdselsprosjekter som E18, 
E16 og Ringeriksbanen. 

• Satsing på nærmiljøutvikling og utvikling av 
møteplasser og arenaer for frivillighet i områdene 
Rykkinn og Fornebu. 

Transport, vei og trafikk
• God veidrift for å takle klimaendringer med stor 

variasjon i nedbør og underkjølt regn. Dette krever 
ressurser til overvannshåndtering, utbygging av 
gatevarmeanlegg og strøing eller salting av veibanen 
der bussene kjører.

• Nok areal for å utvide gang og sykkelveinettet mot 
kollektivtrafikk-knutepunktene i kommunen.

• Økende behov for utbygging av infrastruktur gir 
utfordringer ved graving i vei. Dette gir dårligere 
veidekkekvalitet og trafikkavvikling.

Vann, avløp og renovasjon
• Sikre god utsortering av avfall og utrullering av 

beholdere for matavfall og restavfall.
• Opprettholde ønsket nivå på fornying og separe

ring av vann og avløpsnettet. Utskiftning vil skje i 
henhold til ny hovedplan for vannforsyning, avløp 
og vannmiljø 2017–2020.

Tabell 21 viser nøkkeltall for Tekniske tjenester
Planlegging og byggesaksbehandling 2014 2015 2016
Plansaker sluttbehandlet i planutvalget og kommunestyret 23 21 11
Antall byggesaker behandlet 1 386 1 110 1 119
Sum klagesaker 171 155 150
Transport, vei og trafikk 2014 2015 2016
Antall trafikkulykker 1) 85 60 96
Herav dødsulykker 1 1 1
Vann, avløp og renovasjon 2014 2015 2016
Totalt mengde husholdningsavfall, tonn 2) 49 407 53 724 60 129
Totalt vannproduksjon (mill. m3) 12,9 12,4 12,7
Brann- og ulykkesvern 2014 2015 2016
Totalt antall utrykninger i Asker og Bærum 3) 3 992 4 008 4 464

1) Politirapporterte ulykker med skadde og drepte.
2)  Total mengde husholdningsavfall er sum usortert avfall og restavfall som er innsamlet eller levert på Isi gjenvinningsstasjon, 

fratrukket næringsavfall.
3) Har ikke tall for Bærum.
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Strategisk ledelse og  administrasjon  
inklusive IT
Viktige resultater og innsatser i 2016 
• Bærum kommune vant Kommunal og modernise

ringsdepartementets innovasjonspris for sitt mål
rettede og helhetlige innovasjonsarbeid. 

• Digitalisering og IT (DigIT) er reorganisert slik 
at kommunens behov innenfor digitalisering av 
kommunale tjenester kan identifiseres, utvikles og 
innføres på tvers av programområdene.

• Viktige styringsdokumenter er vedtatt: nytt inve
steringsreglement, ny anskaffelsesstrategi inkludert 
fokus på innovasjon og miljø, eierskapsmeldingen 
og Langsiktig drifts og investeringsplan 2017–2036 
(LDIP).

• I samarbeid med politisk nivå, ble kompetansehe
vingsprogrammet Verdiskapende selskapsstyring 
i Bærum kommune gjennomført for eierutvalget 
og styremedlemmer i selskaper der kommunen er 
representert. 

Utfordringer fremover 
• Realisering av forventet effekt av prosjektet 

Optimalisering av stab og støtte. Mer brukervenn
lige interne støttetjenester innen HR, lønn, regnskap, 
anskaffelse og økonomi. Sørge for at selvbetjenings
løsninger blir benyttet fullt ut, og at interne prosesser 
stadig blir forenklet og forbedret. 

• Forventningene til digitalisering av kommunale 
tjenester, automatisering og selvbetjening er store. 
Det er krevende å utvikle slike tjenester, og det er 
derfor viktig at Bærum deltar med andre kommuner i 
samskaping og bruk av felleskomponenter. 

• Bærum kommune står foran en forventet befolk
ningsvekst og betydelige demografiendringer. Dette 
krever gode nøkkeltall og styringsverktøy, langsik
tige prognoser og planleggingsverktøy som viser 
konsekvensene for kommunens økonomiske hand
lingsrom. I tillegg systematisk prosjektmetodikk og 
styrket styring av investeringsområdet.

Eiendom
Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens pro
duksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. 
Valg av konsepter og løsninger på eiendomsområdet 
er et viktig redskap for å nå mål i miljø og klimasat
singen. Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel i 
by, steds og boligutvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2016
• Operasjonalisering av eiendomsstrategien er godt i 

gang.
• Delstrategi for oppgradering og verdibevarende ved

likehold er vedtatt, og arbeidet med tilstandsanalyser 
av hele bygningsmassen er igangsatt. 

• Arbeidet med arealeffektivitet og kapasitetsutnyt
telse av formålsbygg og boliger er igangsatt. 

• Arbeidet med energirehabilitering av 15 bygnin
ger er startet og har gitt en energibesparelse på 2 
millioner kWt.  Estimert total besparelse av tiltaket 
tilsvarer ca. 9,5 millioner kWt (tilsvarer 9 prosent av 
totalt energiforbruk i Bærum kommunes bygnings
masse), helårseffekten vil vises i 2018.

Utfordringer fremover 
• Økt innsats til verdibevarende vedlikehold, økende 

investeringsvolum, målrettet energiledelse og smart, 
ressurseffektiv og serviceorientert eiendomsdrift.

• Innarbeide modeller som systematisk ivaretar 
levetidskostnader som del av grunnlaget for gode 
prioriteringer. 

• Strategisk og bevisst bruk av handlingsrom i 
anskaffelsesregelverk og gjennomføringsstrategier, 
herunder er samspillsmodeller viktige for å sikre 
innovasjon, fornyelse og læring i en kompetanse
virksomhet som eiendom. 

Innovasjon og krav til et kontinuerlig forbedringsarbeid 
og økonomisk omstilling er en del av hverdagen i Bærum 
kommune. Organisasjon og utvikling har en rolle som 
tilrettelegger og samspiller tett med øvrige sektorer i 
dette arbeidet. Samtidig har sektoren en pådriverrolle 
i mange sammenhenger – ikke minst i det pågående 
 digitaliseringsløftet i kommunen. 

13Organisasjon, styring og utvikling
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Tabell 22 viser nøkkeltall for Eiendom
Eiendom 2014 2015 2016
Planlagt vedlikehold og rehabilitering bygg (mill. kr) 63,8 95,9 86,2
Samlet antall boliger 1 949 2 043 2 097
Samlet areal på formålsbyggene 564 838 565 628 575 283

Utvikling areal formålsbygg i m² 2015 eide 2015 leide 2016 eide 2016 leide
Samlet areal på formålsbyggene 481 435 84 192 481 435 93 848 

HR og medarbeidere
Bærum kommune skal være en attraktiv og innovativ 
arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbei
dere med riktig kompetanse. 

Viktige resultater og innsatser i 2016
• Sykefraværet viser fortsatt en positiv trend, og målet 

på 7,3 prosent i 2016 er nådd. Rådmannen vurderer 
at det positive systematiske arbeidet som nå gjøres 
i organisasjonen for å redusere sykefravær, har en 
positiv effekt.

• Arbeidsgiverstrategi 2035 ble vedtatt i kommune
styret.

• Lederutviklingsprogram for innovasjon (LUP) er 
gjennomført med stor deltakelse. Omtrent halvparten 
av kommunens tjenesteledere har nå gjennomført 
programmet.

• Ny medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, er gjennom
ført i hele organisasjonen.

• Kommunens seniortiltak er besluttet avviklet – og ny 
livsfasepolitikk er vedtatt.

Utfordringer fremover
• Gi lederne nødvendig omstillingsstøtte.
• Fremtidig organisasjonskultur skal preges av 

helhetstenking, innovasjon og gjennomførings
kraft. Erfaringene fra LUP skal videreutvikles til 
et  helhetlig og systematisk utviklingsprogram for 
ledere i Bærum. 

• Fortsatt fokus på rekruttering av fagpersonell, da 
spesielt vernepleiere.

• Fortsatt innsats for å få en helsefremmende arbeids
plass og redusere sykefravær, samt sterkere fokus på 
heltidskultur, primært innen pleie og omsorg.

Nøkkeltall
Nøkkeltall knyttet til årsverk og likestilling, herav utfyllende om likestilling – som det henvises fra i kapittel 2 
Årsberetning (jf. lovkrav).

Tabell 23 viser antall medarbeidere i 2015 og 2016 fordelt på kvinner og menn
Antall med-
arbeidere 31.12.2015 31.12.2016 

 Årsverk Fast 
ansatte

Time- 
lønnede

Personer 
alle Årsverk Fast 

ansatte
Time- 

lønnede
Personer 

alle
Kvinner   5 445,8 7 015 1 927 8 942   5 442,8 7 007 1 851 8 858
Menn   1 881,7 2 374 910 3 284   1 925,7 2 420 910 3 330
SUM   7 327,5 9 389 2 837 12 226   7 368,4 9 427 2 761 12 188

Grunnskole

Barnehage

Pleie og omsorg

Kommunehelse

Tekniske

Øvrige

Figur 10 viser antall  
medarbeidere (årsverk) 
fordelt på program- 
områder per 31.12.2016

Årsverk
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Tabell 25 viser fordeling av kjønn og lønn
 2015 2016 2015 2016 2016 2016
 Andel 

 kvinner
Andel 

 kvinner
Lønn* Lønn* Snitt  

menn
Snitt 

 kvinner

Toppledere 50 % 50 % -5,9 % -4,7 % 1 065 373 1 015 070 

Tjenesteledere etc. 69 % 70 % -3,6 % -3,8 % 760 174 731 005 

Akademikere, mellomledere 64 % 65 % -6,0 % -5,7 % 624 526 589 133 

Høyskole m. tilleggsutdanning 89 % 89 % 3,5 % 2,0 % 484 853 494 761 

Høyskole 83 % 82 % 1,3 % 0,9 % 480 916 485 192 

Fagarbeidere/hjelpepleiere 76 % 75 % -1,1 % -0,5 % 411 423 409 219 

Ufaglærte 63 % 62 % 0,7 % 1,2 % 343 537 347 581 

Pedagogisk personale 78 % 78 % 1,8 % 2,0 % 505 111 515 156 

*Tallene angir prosentvis forhold mellom kvinners og menns lønn, positive tall i kvinners favør

Tabell 26 viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn

Minoritetsbakgrunn

2015 2015 2015 2016 2016 2016
Årsverk Personer Andel 

årsverk
Årsverk Personer Andel 

årsverk

Menn 288,3 385 15,3 %           290,6 388 15,0 %

Kvinner 724,1  964 13,3 %           750,0      1 013 13,7 %

Andel fast ansatte totalt 1 012,4 1 349 13,8 % 1 040,6   1 401 14,0 %

Foretak og selskaper
Bærum kommune har eierposisjoner i følgende selskaper:

Nøkkeltall samlet 2014–2016 2014 2015 2016
Antall medarbeidere – årsverk 7 288      7 328    7 368
Antall medarbeidere – personer i alt 12 367 12 226 12 188
Andel kvinner – årsverk 75 % 74,3 % 73,9 %
Andel ansatte med minoritetsbakgrunn 13,4 % 13,8 % 14,0 %
Andel fagstillinger – pleie og omsorg 75,9 % 75,6 % 76,5 %
Andel fagstillinger – barnehage 56,3 % 59,1 % 60,8 %
Antall lærlinger 70 73 80
Turnover totalt 8,6 % 8,0 % 8,3 %
Andel deltid (mindre enn 80 % stilling) 36 % 35,9 % 35,4 %
Sykefravær 7,6 %  7,3 % 7,2 % 

Tabell 24 viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2014-2016

Aksjeselskap Eierandel Interkommunalt selskap Eierandel

Bærum Kommunal Eiendomsselskap AS 100 % Asker og Bærum brannvesen IKS 67 %

ARBA Inkludering AS    71,5 %  Asker og Bærum vannverk IKS 50 %

Vårt Sandvika AS 20 % Kommunelovens § 27 samarbeid

Simula School of Resarch and Innovation AS 14,3 % VEAS (Vestfjorden avløpsselskap) 21,5 %

Filmparken AS – Jar 0,17 % Vestregionen

VisitOslo AS 0,52 %

Andelsselskap Eierandel Øvrige selskap/eierformer Eierandel

Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) 100 % KLP – gjensidig selskap/andel ift  
pensjonsmidler sykepleiere.

Bærum kommunale pensjonskasse. 
(BKP er en selveiende institusjon.) 
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Politisk styringssystem14
Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, som kjennetegnes ved at de 
øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet. 

Valg
Høsten 2015 ble det gjennomført kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. Totalt 57 778 stemmer ble partifordelt i 
Bærum. Av disse ble 27 prosent avgitt ved forhåndsstem-
megivning, mens 73 prosent ble avgitt på valgdagen. For 
hele kommunen var valgdeltagelsen (oppmøte) på 63,6 
prosent. I 2011 var deltagelsen på 69,9 prosent.

Kommunestyret 
Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede 
virksomhet og handler på vegne av kommunen i alle 
saker som ikke er delegert til andre kommunale or-
ganer. Kommunestyret er kommunens øverste styr-
ingsorgan og består av 51 representanter. Se figur un-
der for sammensetning for perioden 2015–2019.

Kommunestyret har møte en gang i måneden og 
behandlet totalt 108 saker i 2015.

Formannskapet
Formannskapet består av 13 medlemmer som velg-
es av og blant kommunestyrets medlemmer etter 
partienes forholdsvise representasjon i kommune-
styret. Ordfører og varaordfører er medlemmer av 
formannskapet. Formannskapet behandlet totalt 162 
saker i 2015. 

Politisk utvalgsstruktur og 
godtgjøringsmodell
I juni 2015 vedtok kommunestyret endringer i kom-
munens politiske utvalgsstruktur, som nå består av 
åtte politiske utvalg. Det er hovedutvalg barn og unge, 
hovedutvalg bistand og omsorg, hovedutvalg miljø, 
idrett og kultur, planutvalget, eierutvalget, utvalg for 
samarbeid, klagenemnden og kontrollutvalget. Utval-
gene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder 
og rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommune-
styret.

I tillegg er det opprettet et reglementsutvalg, et 
godtgjøringsutvalg, samt et utvalg som ivaretar ar-
beidsgiveransvaret for rådmannsstillingen. Det er 
også opprettet et ad hoc-utvalg som jobber med E18. 
Kommunen har videre et eldreråd og et råd for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne.

I juni 2015 vedtok kommunestyret en ny modell for 
godtgjøring for folkevalgte. Hovedformålet er å styrke 
den demokratiske styringen av kommunen ved å fri-
gjøre mer tid som de folkevalgte, både posisjonen og 
opposisjonen, kan bruke til politisk arbeid. Modellen 
skal være transparent og setter klare grenser for hvor 
store utbetalinger den enkelte kan få fra kommunen.

Formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter var i 2015 på til sammen 2 591 000 
kroner. Totalt 496 000 kroner er brukt til følgende 
studiereiser, gaver og andre tiltak:
• økonomiske bidrag til Redd Barna og Norges Røde

Kors i forbindelse med jordskjelvet i Nepal
• bidrag til TV-aksjonen 2015 (Regnskogfondet)
• planutvalgets deltagelse på NTNU-dagene i Trondheim
• støtte til produksjon av Bærumsfilmen
• støtte til Ungt Entreprenørskap Akershus
• støtte til Sandvikarevyen ved Sandvika VGS.
• støtte til Lions Røde Fjær-aksjon 2015
• bidrag til Støttegruppen etter Scandinavian Staru-

lykken
• støtte til Hjernesvulstforeningen
• gave til Haslum sokn i anledning Haslum kirkes

825-års jubileum
• gave til Frelsesarmeens julegryte

1) I behandlingen av årsregnskapet for 2010 ba kommunestyret
om en særlig omtale både av det politiske styringssystemet og 
av de politiske disposisjonspostene i årsrapportene.
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Kommunestyret
Kommunestyret har ansvar for kommunens samlede 
virksomhet og handler på vegne av kommunen i 
alle saker som ikke er delegert til andre kommunale 
organer. Kommunestyret er kommunens øverste 

styringsorgan og består av 51 representanter. Se figur 
under for sammensetningen for perioden 2015–2019. 
Kommunestyret har møte en gang i måneden og 
behandlet totalt 122 saker i 2016.

Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, som kjennetegnes ved at 
de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstalls-
prinsippet.

Formannskapet
Formannskapet består av 13 medlemmer som velges 
av og blant kommunestyrets medlemmer etter parti
enes forholdsvise representasjon i kommunestyret. 
Ordfører og varaordfører er medlemmer av formann
skapet. Formannskapet behandlet totalt 214 saker i 
2016. Formannskapet er valgstyre.

Politisk utvalgsstruktur
Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. 
Det er Hovedutvalg barn og unge, Hovedutvalg 
bistand og omsorg, Hovedutvalg miljø, idrett og 
kultur, Planutvalget, Eierutvalget, Utvalg for samar
beid, Klage nemnden og Kontrollutvalget. Utvalgene 
har avgjørelses myndighet innenfor sine områder og 
rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommune
styret. Kommunen har videre et eldreråd og et råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg er det et reglementsutvalg, et godtgjøringsut
valg, samt et utvalg som ivaretar arbeidsgiveransvaret 
for rådmannsstillingen. Kommunestyret har i 2016 
vedtatt nye reglementer for de folkevalgte organenes 
virksomhet. Reglementene trådte i kraft 1. januar 2017.

E18-utvalget og sykehusutvalget
Det er opprettet et ad hocutvalg som arbeider med 
E18 og et som arbeider med sykehustilbudet i kom
munen. Begge disse utvalgene har hatt stor aktivitet 
i 2016, både alene og i tverrpolitiske møter sammen 
med tilsvarende utvalg fra Asker kommune. 
• E18utvalget følger opp arbeidet med kommunedel

plan for E18 og realisering av ny miljøvennligere 
E18 gjennom Bærum så raskt som mulig.

• Sykehusutvalget har i 2016 arbeidet for å sikre at 
Bærum sykehus forblir et stort akuttsykehus på linje 
med det nye sykehuset i Drammen med eksisterende 
og nye funksjoner. Bærum sykehus må også få de 
nødvendige midler til vedlikehold. Sykehusutvalget 
har jevnlig kontakt med helseforetakene og politisk 
ledelse i departementet for å fremheve disse syns
punktene.

Kommune- og regionreform
Styringsgruppen for kommune og regionreform består 
av alle partienes gruppeledere samt ordfører og vara
ordfører. Gruppen har hatt jevnlige møter i 2016. I juni 
2016 behandlet kommunestyret kommunereformen og 
understreket at Bærum som egen kommune er et godt 
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alternativ både når det gjelder tjenesteyting, myndig
hetsutøvelse og rollen som sterk samfunnsutviklings
aktør. Kommunestyret tok til etterretning at Asker, 
Røyken og Hurum ikke ønsket å inkludere Bærum i et 
videre samarbeid om en felles kommune. 

Høsten 2016 har styringsgruppen konsentrert sitt 
videre arbeid om prosessen med regionreform. Bærum 
kommune mener at Osloregionens utfordringer må 
løses samlet, da vi utgjør en felles bo og arbeidsmar
kedsregion. Styringsgruppen arbeider tett opp mot 
andre kommuner, fylkeskommuner, departement og 
Storting for å fremme dette synspunktet.

Klimapanel
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur vedtok i februar 
2016 å opprette et rådgivende klimapanel bestående av 
fem personer med kompetanse og erfaring fra arbeid 
med klima og miljøspørsmål innenfor næringsliv, 
akademia, interessesfæren og/eller tilsvarende. 
Panelets mandat var å gi kommunen innspill og råd i 
arbeidet med en klimaklok kommune. Klimapanelet 
leverte sin rapport til kommunen i oktober 2016.

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og 
kultur har i 2016 også gjennomført tre felles møter der 
kommunens arbeid med klima og miljøspørsmål har 
stått på dagordenen. 

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer 
og studieturer
De politiske utvalgene har i 2016 vært på følgende 
større befaringer, studieturer og lignende:
• Formannskapet og planutvalget: felles studietur til 

København og Malmø.

1)  I behandlingen av årsregnskapet for 2010 ba kommunestyret om en særlig omtale både av det politiske styringssystemet og 
av de politiske disposisjonspostene i årsrapportene. 

• Hovedutvalg miljø, idrett og kultur: studietur til 
Gøteborg.

• Hovedutvalg barn og unge: studietur til Finland.
• Eierutvalget: studietur til Altea.
• Eldrerådet: studietur til Bodø.

Representasjonsvirksomhet
Politisk nivå, særlig representert ved ordfører, driver 
omfattende og variert representasjonsvirksomhet på 
vegne av kommunen. Ordføreren bidrar regelmessig 
på seminarer, konferanser, folkemøter, bedriftsbesøk, 
kulturarrangementer og jubileer. Ordføreren er også 
jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrangemen
ter, som for eksempel redningsdåd, idrettsgalla, åpent 
rådhus og miljøsertifisering.

Formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter1)

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs 
disposisjonsposter var i 2016 på til sammen  
2 635 023 kroner. Totalt 907 348 kroner er brukt til 
følgende studiereiser, gaver og andre tiltak:
• Studieturer som nevnt ovenfor. 
• Støtte til sangbøker i regi av Lions Club Haslum.
• Bidrag til TVaksjonen 2016 (Røde Kors).
• Jubileumsgave til HenieOnstad seniorsenter.
• Jubileumsgave til Sandviken Mandskor.
• Støtte til Barnekreftforeningen Oslo og Akershus.
• Støtte til Frelsesarmeens prosjekt Sammen mot 

toppen.
• Bidrag til Røde Kors og Flyktninghjelpens arbeid 

med kriserammede i Syria.
• Gave til Frelsesarmeens julegryte.

Styringsgruppen for kommune- og regionreform, fra venstre: Nikki Schei (MDG), Bjørn A. Larsen (R), Kjell Maartmann-Moe (Ap), 
Ida Ohme Pedersen (FrP), Ole Kristian Udnes (varaordfører H), Lisbeth Hammer Krog (ordfører H), Bjørn Røtnes (H),  
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V), Kjell-Ole Heggland (PP), Astrid-Therese Theisen (KrF) og Harald Sævareid (SV).
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FINANSRAPPORT 2016 
Bærum kommune 
 

Innledning 
 
Finansrapporten omhandler kommunens finansielle resultater og finansielle risiko. 
Finansrapporten er utarbeidet for å gi en samlet rapportering for året i henhold til kommunens 
finansreglement, vedtatt 27.01.2016 (KST 006/16). Den supplerer kommunens årsrapport på 
finansområdet og tar for seg porteføljenes avkastning for 2016, markedssituasjonen, og status 
for risiko ved årets utgang.  
 
Finansforvaltningen har vært ført innenfor finansreglementets rammer for finansiell risiko i 
2016. Det har ikke vært spesielle hendelser vedrørende forvaltningen av midlene.  
 
Den langsiktige forvaltningen ga en avkastning på 5,6 prosent (128 millioner kroner), som er 
43 mill. høyere enn budsjettert. Det ble overført 38 mill. fra fondet til finansiering av årets 
investeringer. Forvaltningsfondet utgjorde dermed 2 358 mill. ved utgangen av året, en 
økning på 90 mill.. I april 2016 ble aksjeandelen økt til 40 prosent i henhold til endringen i 
vedtatt finansreglement, med tilhørende økte risikorammer for forvaltningen. Det ble handlet 
aksjer for 230 mill. Endringen genererte en meravkastning i 2016 på 21 mill. Øvrig del av 
porteføljen har vært investert i norske obligasjoner. Den ønskede diversifisering i globale 
renter er ikke gjennomført da det foreløpig ikke er funnet egnede fond.  
 
Det er en langsiktig målsetting at realverdien i fondet skal opprettholdes, og per 31.12.2016 
var verdien av fondet 14 mill. under dette målet.  
 
Kommunen har god likviditet. Midlene har vært plassert til lav risiko på innskuddskonto. 
Gjeldsporteføljen utgjorde 7,1 milliarder kroner ved utgangen av 2016, lik inngangsnivået for 
året. Porteføljen har en gjennomsnittlig rentebindingstid på 2,4 år og høy rentesikringsgrad.  
 
Finansforskriften krever at kommunen gjør en vurdering av finansiell risiko. Ved dagens 
posisjonering er det beregnet et mulig tap på 308 millioner kroner ved en stresstest, der en ser 
på virkningen dersom flere uheldige markedsendringer skjer samtidig. Stresstesten gir et 
uttrykk for finansforvaltningens samlede finansielle risiko. 
Av det potensielle tapet er 66 mill. knyttet til motpartsrisiko (mulig tap som følge av 
mislighold/konkurs hos den en handler med) på innskudd. 9 mill. gjelder renterisikoen ved 
gjeld og innskudd. De resterende 234 mill. gjelder forvaltningsfondet. Fondet har opparbeidet 
en betydelig bufferkapital. Det innebærer et godt vern for de øvrige budsjettområder mot 
svingninger i forvaltningsfondets avkastning.  
 
Erik Kjeldstadli 
 
Rådmann 
Mars 2017 
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1 Forvaltningsfondet – årsberetning 2016 

Hovedpunkter: 
• Investeringsstrategien i forvaltningsfondet ble endret til 40 prosent aksjer og 60 

prosent obligasjoner i 2016.  
• Per 1.1.2016  utgjorde forvaltningsfondet 2 269 mill., herav en bufferkapital på 740 

mill. Per 31.12.2016 utgjorde fondet 2 358 mill. herav en bufferkapital på 830 mill.  
• Forvaltningsfondet har i 2016 hatt en netto avkastning på 128 mill. (5,6 prosent) som 

er 43 mill. høyere enn budsjettert 
o Av de 128 mill er 38 mill. avsatt til finansiering av investeringer i samsvar 

med budsjettet, og fondets bufferkapital er økt med 90 mill.     
o Aksjedelen av fondet har hatt en avkastning på 8,5 prosent, mens 

obligasjonene gav 3,3 prosent avkastning 
• Gjennomsnittlig årlig avkastning er 5,1 prosent siden oppstart i år 2000. 
• Fondets realverdi er 14 mill. under målet om å opprettholde realverdien fra 2002 

 

INNLEDNING 
Bærum kommunes forvaltningsfond (BKFF) ble etablert i juni 2000 som et kommunalt fond 
og utgjør kommunens langsiktige aktiva. Fondet har egen regnskapsføring og er underlagt 
ordinær kommunal revisjon.  
 
BKFFs formål er å forvalte frigjort kapital fra salg av ulike kommunale virksomheter og 
forøvrig andre midler etter kommunestyrets vedtak. Midlene skal plasseres og forvaltes i 
henhold til en langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret og bidra til å sikre innbyggerne i 
Bærum kommune et langsiktig godt tjenestetilbud. 
 
Fondets verdi 31.12.2016 var 2 358 millioner kroner. Avkastningen i 2016 var 5,6 prosent og 
det regnskapsmessige overskuddet 127,7 mill. Det ble i desember 2016 overført 38 mill. fra 
fondet til finansiering av investeringer. 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak (27.01.2016, KST 006/16) ble endret investerings-
strategi implementert i april 2016 fra 30 prosent aksjer og 70 prosent renter, til 40 prosent 
aksjer og 60 prosent renter. For 2016 oppnådde Forvaltningsfondet en merinntekt på cirka 21 
mill. knyttet til denne endringen. 

Forvaltningen har vært ført i henhold til reglene i finansreglementet. 
 

ORGANISASJON / FORVALTNING 
Den operative driften i fondet har vært ført i henhold til de vedtatte retningslinjene. 
 
Forvaltningen av aksje– og obligasjonsporteføljene er satt ut til eksterne forvaltere etter 
offentlige anbudskonkurranser.  
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Fondets obligasjonsporteføljer forvaltes av: 
 

• DNB 
• Nordea 

 
Den globale aksjeporteføljen forvaltes av: 
 

• KLP  
 
Fondet har i tillegg følgende gjeldende avtaler med eksterne tjenesteleverandører, alle inngått 
etter offentlige anbudskonkurranser: 
 

• Grant Thornton Norway (regnskapstjenester) 
• RSM Norge (kontrolltjenester) 
• Mercer (Norge) AS (investeringsrådgivning og fondsledelse) 

 
RSM Norge har utført internkontrolloppgaver for fondet og hittil er det ikke avdekket avvik. 
 
KLP har ansvar for at aksjeforvaltningen skjer i henhold til etiske retningslinjer. KLP 
benytter egne etiske kriterier for ekskludering av aksjer fra investeringsporteføljen. KLPs 
kriterier dekker godt BKFFs kriterier i henhold til Finansreglementet. Vedlagt årsrapporten 
følger en liste med de selskapene som er ekskludert ved årsskiftet. Selskapene er sortert etter 
eksklusjonsbegrunnelse. Totalt 162 selskaper er ekskludert (se oversikt i vedlegg 5.1). 
 
Virksomheten i fondet og regnskapsførselen revideres av Bærum kommunerevisjon på lik 
linje med andre kommunale aktiviteter.  

 

REDEGJØRELSE FOR MARKEDSUTVIKLINGEN I 2016 

Året 2016 startet med at markedene var bekymret for veksten i Kina og resulterte i en 
markant nedgang i aksjemarkedet i første kvartal. I andre kvartal kom resultatet av Brexit-
valget. Markedet fikk en reaksjon på at  verdens 5. største økonomi valgte å trekke seg ut av 
verdens største handelsblokk. Aksjekursene tok seg likevel raskt opp igjen etter fallet. I årets 
siste kvartal valgte verdens største økonomi en president som truer med å starte en 
handelskrig med verdens nest største økonomi, Kina. På tross av dette reagerte det 
amerikanske og de globale markedene positivt i håp om at Trumps foreslåtte tiltak kan «kick-
starte» den amerikanske økonomien. Resultatet i fjerde kvartal var den største kvartalsvise 
prisoppgangen i aksjemarkedet på lang stund. 

Trumps foreslåtte økonomiske tiltak er følgende: 
• Betydelig skattelette for bedriftene 
• Skattelette for tilbakeføring av amerikanske bedrifters overskudd i utenlandske 

datterselskap 
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• Økte infrastrukturinvesteringer 
• Innføre beskyttelsestoll for å skape/redde amerikanske arbeidsplasser 

I tillegg har Trump lagt press på USAs sentralbank for å tone ned de pengepolitiske tiltakene 
og øke takten på rentehevelser. Bortsett fra skattelettelsene vurderer fagøkonomene de 
foreslåtte utspillene med nesten udelt skepsis. Rentehevninger vil føre til en sterkere USD 
som igjen vil skape problemer for konkurranseevnen til amerikansk industri. Det vil også 
kunne gi økende problemer for Emerging Markets-land å betjene sin gjeld, da mange har 
store lån i USD. En nøktern vurdering av situasjonen tilsier at det må noe mer til av 
finanspolitiske tiltak før man kan diskontere betydelig bedring i verdensøkonomien på lengre 
sikt.  

I dagens marked kan det se ut som at USA og de asiatiske landene (foruten Kina) nå er inne i 
en tilfredsstillende vekstfase, mens de andre vestlige økonomiene henger noe etter. Kinas 
usikre økonomiske utsikter skaper imidlertid noe bekymring. Størst usikkerhet skaper det 
som skjer på den globale politiske arenaen. Fokuset er på de store økonomienes politiske 
ledere og hvilke tiltak og avtaler som vil bli inngått/brutt. Man må derfor forvente at 
markedsforventningene kan skifte fort og skape store kapitalbevegelser.  

Aksjemarkedene 

Etter den store nedgangen i aksjemarkedene første kvartal 2016 fikk vi en oppgang i  
aksjemarkedet de neste kvartalene. I siste kvartal 2016 steg markedet kraftig og i det 
amerikanske markedet gikk mange investorer ut av renter og inn i aksjer. Det fikk også utslag 
i de andre globale aksjemarkedene, men med langt mindre virkning.  

I UAS har løftet om skattelettelser, og press oppover på renter, inflasjon og råvarepriser, gitt 
gode signaler til aktørene i aksjemarkedet. Dette indikerer gode muligheter for oppgang i 
aksjemarkedet også i 2017. På den andre siden er aksjene i de fleste markedene relativt høyt 
priset, noe som øker risikoen for prisfall. Dette sammen med den politiske usikkerhet, kan 
fort få stemningen til å snu. 

Markedet er positive til det amerikanske og det asiatiske markedet (eksklusiv Kina), men er 
mer nøytrale til andre Emerging Markets-land og Europa . Forventning til bedre økonomisk 
vekst, økte/mer stabile råvarepriser og relativt rimelig prising, skulle gi verdiaksjer bedre 
utsikter enn på lenge etter mange år med lav/negativ avkastning. I løpet av annet halvår fikk 
bankaksjer en  betydelig vekst globalt, og prisingen av bankaksjer er nå høy. Dette opp fra et 
nivå som hadde priset inn nye store utlånstap, noe markedet ikke lengere tror på.  

Det norske aksjemarkedet ga god avkastning basert på høy vekst i sjømataksjer. I andre 
sektorer var avkastningen mer vekslende. Stabile eller økende råvarepriser er gunstig for 
mange norske selskaper.  

Rentemarkedene 

De globale rentene   fortsatte å falle frem til 3. kvartal 2016 som følge av negative 
forventninger til den økonomiske veksten. To begivenheter i 4. kvartal har snudd trenden. 
Først av tekniske årsaker hvor nye regler for beregning av avkastningen i det amerikanske 
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pengemarkedet fra 1. oktober fikk markedsaktørene til å tømme sine investeringer i fond og 
gå over til statspapirer. Dette fikk den kortsiktige renten til å stige 80 punkter – den største 
endringen på siden finanskrisen i 2008. Deretter ble Trump valgt, etterfulgt av at Fed 
oppjusterte styringsrenten med 25 punkter og hevet rentebanen fremover. 

Det kan se ut som at rentemarkedene nå utvikler seg mer markert i dualistisk retning. I USA 
forventer man en rentehevning på 0,25 % i tre trinn for 2017, mens det i det japanske og de 
europeiske markedene forventer man å holde en lav rente fremover de neste 3 årene. 

I de nordiske markedene (Sverige og Norge) er man opptatt av utviklingen i valutamarkedet 
og frykter en sterkere krone. Denne frykten er så dominerende at man neppe vil øke 
styringsrenten med det første på tross av noe høyere inflasjon enn tidligere og ikke minst høy 
boligprisvekst. 

Etterspørsel etter lån og svekkelse i bedriftenes kredittverdighet kan endre kravene til 
kredittmarginer. Kredittmarginene har vært stabilt synkende frem til 3. kvartal i 2016 for så å 
øke noe igjen. Analytikerne forventer imidlertid at det ikke vil skje store endringer i 
kredittspreadene det første halvåret av 2017. 

 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 2016 
Finansinntekter utgjorde 131,6 millioner kroner. Driftskostnader utgjorde 3,9 mill. og besto 
av administrative kostnader forbundet med drift av fondet, valutasikring og kostnader fra 
fondsforvaltningen. Driftsresultatet ble på 127,7 mill. Dette er 42,7 mill. høyere enn budsjett. 
 
I tabellen nedenfor vises resultatet for årene 2015 og 2016: 
Alle tall i løpende millioner kroner. 
 
 2016 2015 
Finansinntekter 131,6 15,2 
Sum driftskostnader -3,9 -3,6 
Årsresultat 127,7 11,6 
 
Årets overskudd på 127,7 mill. er i sin helhet overført til fondets bufferkapital.  
 
I desember 2016 ble det overført 38 mill. fra fondet til finansiering av investeringer i samsvar 
med kommunestyrets budsjettvedtak. Netto endring av bufferkapitalen ble derved 89,7 mill. 
Prinsippet om jevn overføring fra fondet innebærer at størrelsen på forvaltningsfondet kan 
variere fra år til år. I vedtak fra 2006 vedrørende prinsipper for bruk av forvaltningsfondet 
(sak 014/06) er intensjonen at fondets realkapital på lang sikt skal opprettholdes, nærmere 
fastsatt til realverdien av 1 804 mill. 2002-kroner. Prinsippet ble videreført ved behandlingen 
av finansreglementet i 2012. Dette tilsvarer 2 373 mill. i 2016-kroner. Fondet har dermed en 
underdekning på 14 mill. ved utgangen av 2016 sett i forhold til det langsiktige målet. 
Samtidig er samlet nominelt uttak på 901 mill. disponert til finansiering av investeringer. 
Midlene trukket fra fondet har gått til realinvesteringer i kommunen.  
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BKFFs fondsmidler per 31.12.2016 var på totalt 2 358 mill. Midlene var plassert i 
utenlandske aksjer, norske obligasjoner og på særvilkår i bank. Muligheten til å gå ut i 
internasjonale obligasjoner har ikke vært benyttet, da en foreløpig ikke har funnet egnede 
fond som tilfredsstiller kommunens fastsatte rammer og begrensninger  
 
I grafene nedenfor vises balansen i millioner kroner per 31.12.16 og 31.12.15 fordelt på 
hovedposter: 
 

 
 
 

AVKASTNING AV FONDETS PLASSERINGER I 2016 
Samlet avkastning i 2016 ble 5,6 prosent. Fondet hadde en meravkastning på 1,6 
prosentpoeng i forhold til de referanseindeksene fondet måles mot. Dette skyldes primært 
meravkastning på den norske obligasjonsporteføljen.  
 
Norske obligasjoner ga en avkastning på 3,3 prosent, som er 2,8 prosentpoeng høyere enn 
referanseindeks for obligasjoner. Utenlandske aksjer hadde en avkastning på 8,5 prosent, som 
er i samme størrelsesorden som referanseindeks for aksjer. Bankinnskudd ga en avkastning 
på 2,2 prosent, som er 1,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeks for bankinnskudd. 
 
Aksjeandelen lå ved hver kvartalsslutt i 2016 innenfor båndet for rebalansering på +/- 3 
prosent. Det ble derfor ikke gjennomført noen rebalanseringer i løpet av året. 
 
I tabellen nedenfor vises utviklingen i avkastning gjennom året. 
 

Jan-Mar Apr-Jul Aug-Des Hele 2016 Referanseindekser 

Aksjer -1,8 % 5,5 % 4,7 % 8,5 % 8,5 %
Obligasjoner 1,3 % 1,3 % 0,6 % 3,3 % 0,5 %
Bankinnskudd 0,6 % 0,7 % 0,9 % 2,2 % 0,5 %
Totalt 0,4 % 2,9 % 2,3 % 5,6 % 4,0 %  
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I grafen nedenfor vises avkastningsresultatene for året samlet. 
 

 
 
Avkastningen er beregnet i henhold til bransjestandard ved at det beregnes månedsavkastning 
for hver aktivaklasse separat. Totalavkastning beregnes ved å vekte delavkastningene 
sammen med inngående verdier. Årsavkastning beregnes ved at månedsavkastningene 
multipliseres sammen. 
 
Avkastningen måles mot følgende markedsindekser: 
 

• Utenlandske aksjer: Morgan Stanley Capital International All Country, valutasikret til 
NOK   

• Norske obligasjoner: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 2 års durasjon  
• Bankinnskudd: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon 

 
Det vises for øvrig til vedlegg med den månedlige utviklingen i avkastning gjennom året. 
 
 

INVESTERINGSRISIKO 
Fondets investeringsrisiko styres gjennom hvor mye som plasseres i ulike aktivaklasser 
(absolutt risiko) og gjennom forvalteravtaler som regulerer forvalternes frihetsgrader (relativ 
risiko). 
 
Nivået på absolutt risiko er bestemt gjennom kommunestyrets vedtak om 40 prosent i 
utenlandske aksjer og 60 prosent i obligasjoner. Det er vedtatt et bånd på +/- 3 prosent hvor 
porteføljevektene kan avvike fra de vedtatte strategiske vektene. I tabellen nedenfor vises 
fondets fordeling ved årsslutt sammenlignet med kommunestyrets vedtatte strategi inkludert 
frihetsgrader (rebalanseringsbånd): 
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%-vis fordeling Strategi Øvre grense Nedre grense
Bankinnskudd 0,1 %
Globale aksjer 42,5 % 40,0 % 43,0 % 37,0 %
Norske obligasjoner 57,4 % 60,0 % 63,0 % 57,0 %
Sum 100,0 % 100,0 %  
 
Fondets absolutte risiko, målt med årlig standardavvik de siste 36 månedene, var 3,7 prosent. 
Standardavviket er et mål på hvor mye avkastningen svinger rundt gjennomsnitts-
avkastningen. Med en forventet avkastning på 4,2 prosent vil dette si at i 2 av 3 år vil fondets 
avkastning ligge mellom 0,4 prosent og 8,0 prosent. Man antar her at avkastningen er 
normalfordelt. 
 
Fondets bufferkapital per 31.12.2016 var 830 millioner kroner av total fondsverdi på 2 358 
millioner kroner. Dette tilsvarer 35 prosent av fondets kapital. Rådmannens vurdering er at 
fondets investeringsrisiko er forsvarlig i forhold til bufferkapitalen. 
 
Den relative risikoen (risiko i forhold til markedene) for fondets porteføljer er lav. 
Aksjeforvaltningen er indeksnær, dvs. at avkastning er tilnærmet den samme som 
aksjemarkedet totalt. Dette oppnås ved å investere i en bred portefølje med mange aksjer. 
Den relative risikoen, målt ved tracking error (standardavvik til differanseavkastningen), var 
0,1 prosent for aksjeporteføljen.    
 
 
For de to obligasjonsporteføljene styres risikoen primært ved begrensninger på rentepapirenes 
samlede rentefølsomhet (durasjon) og minimum kredittrating. Nedenfor vises det hvordan 
obligasjonsbeholdningene samlet var investert sammenlignet mot de vedtatte begrensningene: 
 

Faktisk Minimum Maksimum
Durasjon 1,7 0,0 4,0  

Etter instruksjon fra The European Securities and Markets Authority, kan ikke lenger 
kapitalforvaltere rapportere sin egen vurdering av kredittkvalitet. Ved forrige 
tertialrapportering hadde renteporteføljen en gjennomsnittlig rating på A. Forvalterne 
garanterer at gjennomsnittlig rating ikke er lavere enn A- i henhold til forvaltningsfondets 
mandater.  

 

VIRKSOMHETEN I 2017 
Fondets virksomhet blir videreført innenfor vedtatte retningslinjer, samt at markedet for 
eventuell aktuelle globale obligasjonsfond vurderes jevnlig. Rådmannen legger opp til å 
gjennomføre en anskaffelsesprosess for valg av leverandør/leverandører av norske 
obligasjoner.  
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2 Kortsiktig likviditet 
 
Hovedpunkter: 

• God likviditet gjennom året, i gjennomsnitt 1 539 mill.  
• Totalt 1 908 millioner kroner per 31.12.2016 
• Kun ordinære bankinnskudd i DNB og Danske bank. 
• Det føres daglig kontroll mot finansreglementets tak på innskudd i hovedbanken på 

1,5 milliarder kroner. Fastsatt rutine innebærer at overskytende innskudd i 
hovedbanken overføres alternativ bank påfølgende bankdag, og er inntruffet 44 
ganger.  

• Ingen avvik/brudd. 
 
AVKASTNING 
Den kortsiktige likviditeten har vært plassert i bankinnskudd. Avkastningen for året var 1,4 
prosent. Avkastningen på kommunens ordinære innskudd er basert på 3 måneders NIBOR 
rente med påslag av en avtalt margin. DNB er kommunens hovedbank. Danske Bank er  
benyttet for innskudd i perioder med høy likviditet.  
 

Verdiutvikling (tall i 1000 kr) Avkastning (hiå)
Portefølje Indeks 2)

Aktivaklasse 31.12.15 31.03.16 31.07.16 31.12.16 aug-des Hittil i år Avk. % Avk. %
Bankinnskudd - ordinære 1 511,8 1 557,9 1 472,6 1 908,3 435,7 396,5 1,5 1,1

Sum kortsiktig likviditet 1) 1 511,8 1 557,9 1 472,6 1 908,3 435,7 396,5

Markedsverdi Endring   

1) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
2) Avkastningen sammenlignet mot 3 mnd Nibor  
 
 
MARKEDSUTVIKLINGEN I 2016 
Usikkerhet og svak utvikling i verdensøkonomien har holdt rentene lave også i 2016. 
Perioden med stadig mer utvidelse av pengepolitisk stimulans er over. Sentralbanken i USA 
er på vei til å stramme inn pengepolitikken og dette har bidratt til press oppover på renter. 
Men selv om markedene er forberedt på endring så har pengepolitikken vært ekspansiv 
gjennom 2016, og pengepolitikken har lagt til rette for det lave rentenivået og vært støttende 
for økonomisk vekst. For utviklingen i norske renter vises det til er omtale under del 3, 
«Gjeldsporteføljen». 
 
 
SAMLET LIKVIDITETSUTVIKLING 
Likviditeten økte 396 mill. i 2016, se tabellen over og figuren «Likviditetsutvikling 2016». I 
gjennomsnitt var daglig likviditet cirka 1,5 milliarder kroner. Viktige årsaker til dette var 
høye skatteinntekter, samt lavere lønnskostnader og pensjon enn forventet, som bidro til et 
meget godt netto driftsresultat.   
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Innlånsiden er holdt stram, og likviditeten fra innlån er redusert. Samlet låneopptak var lavere 
enn budsjett som følge av forsinkelser i investeringer. Beholdningen av ubrukte lånemidler til 
investeringer ble redusert med 186 mill. i forhold til 2015, og utgjorde 52 mill. per  
31.12.2016. Beholdningen av ubrukte startlån (til videre utlån) ble redusert med 70 mill., og 
utgjorde 43 mill.      
 
 

 
 
 
AVTALER OG RAMMER 
Forvaltningen av kortsiktige midler er gjennomført innenfor rammene av gjeldende 
finansreglement.  
 
Samlet innskudd har i perioder ligget over 1,5 milliarder kroner. I henhold til 
finansreglementet og fastsatt rutine, er beløp over det fastsatte innskuddstaket på 1,5 
milliarder kroner i hovedbanken overført alternativ bank (Danske Bank) påfølgende bankdag.  
Det er ikke vært benyttet andre plasseringsformer enn ordinære innskudd  i 2016.  
 
Hovedbankavtalen var gjenstand for konkurranse som ble vunnet av DNB. Den nye 
hovedbankavtalen løper fra februar 2016 til februar 2019, med opsjon på forlengelse inntil 3 
år.  
 
Motpartsrisiko mot største motparter, hoved- og sekundærbank, inngår i stresstesten som 
følger i eget kapittel. Resultatet viser at forvaltningen av en betydelig bankbeholdning 
representerer en potensiell finansrisiko. 
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3 Gjeldsporteføljen 
 
Hovedpunkter: 

• Totalt 7 054 millioner kroner pr. 31.12.2016, en nedgang på 54 mill. fra 2015 
• Gjennomsnittlig rentebindingstid er 2,4 år 
• Kommunalbanken er største långiver, og står bak 68 prosent av gjeldsporteføljen 
• 71 prosent av porteføljen er serielån som nedbetales over lånenes løpetid  
• Lån som skal refinansieres innen ett år utgjør 530 mill. pr. 31.12.2016, hvorav lån 

med sertifikatbetingelser utgjør 130 mill. (Kommunalbanken) 
• Synkende rentenivå, og gjennomsnitt på 2,4 prosent for gjeldsporteføljen pr. 31.12 
• Langsiktige forpliktelser gjennom avtale om offentlig privat samarbeid (Rykkinn 

skole OPS – behandles som finansiell leasing) utgjør 189 mill. Forpliktelsen 
nedbetales over 25 år. 

 
 
LÅNEVOLUM OG MOTPARTER 
Bærum kommunes gjeldsportefølje utgjorde 7 053,9 millioner kroner pr. 31.12.16, en 
reduksjon på 53,7 mill. fra 2015. Største långiver er Kommunalbanken (68%). Husbanken og  
lån i obligasjonsmarkedet (via Nordea) er de øvrige motparter, og står for henholdsvis 24 % 
og 8 % av innlånene.  
 
Lånegjeld Endring 2016
Mill. kr 31.12.2015 31.03.2016 31.07.2016 31.12.2016 (nye lån/avdrag)
Kommmunalbanken 4 104,9 4 431,2 4 303,6 4 826,8 721,8
Husbanken 1 652,7 1 629,9 1 566,5 1 677,1 24,4
Obligasjonslån 550,0 550,0 550,0 550,0 0,0
Sertifikatlån 800,0 300,0 300,0 0,0 -800,0
Sum innlån 7 107,6 6 911,1 6 720,1 7 053,9 -53,7
Hvorav refinansiering <1 år 800,0 300,0 300,0 530,0 -270,0

Rentebytteavtaler Endring 
Mill kr 31.12.2015 31.03.2016 31.07.2016 31.12.2016 2016
Nordea Bank 926,2 926,2 926,2 690,0 -236,2
Sum avtaler 926,2 926,2 926,2 690,0 -236,2

Finansiell leasing Endring 2016
Mill. kr 31.12.2015 31.03.2016 31.07.2016 31.12.2016 (nye lån/avdrag)
Skuleveg AS 0,0 0,0 0,0 193,3 193,3
Sum avtaler 0,0 0,0 0,0 193,3 193,3  
 
Gjennom OPS-avtalen for Rykkinn skole har Bærum kommune inngått en langsiktig 
finansiell leasingavtale som er aktivert med 196,6 mill., og som per 31.12 utgjorde en 
forpliktelse mot Skuleveg AS på 193,3 mill. Dette beløpet kommer i tillegg til de ordinære 
gjeldsforpliktelsene. Avtalen løper til 2041 (25 år), da kommunen som leietager overtar 
bygget vederlagsfritt.  
 
Nye lån og finansielle leasingavtaler 2016: 

• Videreformidling, Husbankens startlånsordning:   87mill.  
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• Egen bruk: 
o 3 år, Kommunalbanken:   500 mill. (refinansiering) 
o 1 år, Kommunalbanken:    130 mill.  (refinansiering) 
o 7 år, Kommunalbanken:    500 mill.  (delvis refinansiering,     

340 mill. nye lånemidler) 
o Diverse boliglån, Husbanken:     63 mill. 
o Finansiell leasingavtale, Skuleveg AS:  197 mill. 

 
Et lånevolum på 790 mill. (500+130+160) er refinansiert i 2016.  
 
Årets låneopptak har vært utlyst i markedet som sertifikat- og obligasjonslån. 
Kommunalbanken har vunnet de siste utlysningene. Volumet av sertifikatlån er redusert ved 
refinansiering i lengre løpetider. Sertifikatlån/kortsiktige avtaler til finansiering av formål 
som nevnt i komuneloven (KL §50) er langsiktig gjeld, selv om avtalt løpetid er kort (jf KRS 
1). 
 
Det ble betalt 544 mill. i avdrag på lån og 3 mill. på leasingavtaler i 2016. Deler av dette var 
ekstraordinære avdrag. Fremskyndingsbidrag fra Fornebu i 2015 (83 mill.) ble benyttet til 
ekstraordinær nedbetaling på lån. Tilsvarende ble ekstraordinære avdrag/innfrielser på 
kommunens utlånsportefølje i 2015 fulgt opp ved ekstraordinær nedbetaling av totalt 41 mill. 
i Husbanken i 2016.  
 
For 2016 utgjorde fremskyndingsbidrag 63 mill., og ekstraordinære avdrag på startlån 
utgjorde 37 mill. Beløpene benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån i 2017. 
 
 
VIDEREUTLÅN 
Totale utlån utgjør 878 mill. (jf. Årsregnskap 2016), hvorav cirka 20 mill. er egne midler 
mens de øvrige kommer fra Husbanken. Av samlede utlån er 3 mill. under 
inkassoovervåking. 
 
Videreformidlede husbanklån utgjorde 856 mill. per 31.12.2016 (jf. statistikk 2016).   

• Utestående restanser utgjorde 1,7 mill.  
• Det ble lånt ut 157 mill. i 2016 

Balanseposten ubenyttede lånemidler til videreformidling er 43 mill., en reduksjon på 70 
mill. fra 2015 
 
 
BINDINGSTID OG ENDELIG FORFALL 
Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført innenfor rammene av gjeldende 
finansreglement. Gjennomsnittlig bindingstid ved årsskiftet var 2,4 år for hele porteføljen, en 
økning på 0,1 fra 2015. Gjennomsnittlig rentebindingstid skal ligge mellom 1 og 5 år i 
henhold til finansreglementet. 
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Figuren viser hvordan låneporteføljen fordelte seg i forhold til løpetid på rentebindingene i 
2016 sammenlignet med 2015. En stor del av rentebindingene løper 3-5 år frem i tid. Den 
finansielle leasingavtalen er ikke inkludert, kun innlånsporteføljen. 
 
Motposter som rentekompensasjon, renteinntekter fra startlån, inntekter fra gebyrfinansierte 
tjenester og renteinntekter på bankinnskudd innebærer i seg selv en sikring i forhold til økte 
kostnader ved en kommende renteoppgang. Når det tas høyde for slike forhold er 
sikringsgraden høy. 
 
Ønsket rentebinding kan bl.a. sikres gjennom rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til 
underliggende lån med flytende rente, jf. finansreglementet punkt 7.5. Per 31.12.16 omfattet 
slike avtaler 690 millioner kroner, en nedgang på 236 mill. fra 31.12.15. Det er ingen nye 
avtaler eller endringer av eksisterende avtaler i 2016, og gjeldende avtaler er vist i tabellen.  
 
Rentebytteavtaler
Mill kr
Motpart Gjeldende til Fast rente (% ) Beløp 31.12.16
Nordea Bank 05.12.2017 3,4 105,3
Nordea Bank 14.12.2019 3,5 284,7
Nordea Bank 26.03.2021 4,3 300,0
Sum 690,0  
 
Bærum kommune har en låneportefølje med en stor andel av serie- og annuitetslån. 
Refinansieringsrisikoen er derfor i utgangspunktet liten, da løpetiden på lånene avtales ut fra 
avskrivningstiden for de underliggende investeringene. For øvrig gjøres det oppmerksom på 
at Kommunalbanken har en generell bestemmelse, med en mulighet til å si opp lån med 6 
måneders varsel. Denne bestemmelsen har foreløpig ikke vært benyttet. Økt bruk av 
sertifikat- og obligasjonslån er med på å øke kommunens refinansieringsrisiko. For å spre 
refinansieringsrisikoen ut i tid, er deler av sertifikatlånene erstattet av lengre lån i 2016. 
Tidsavgrensede, avdragsfrie lån utgjør 29 prosent av porteføljen, og er tatt opp med løpetider 
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på 12 måneder opp til 7 år. Figuren under viser hvordan lånene fordeler seg i forhold til 
løpetid. Den finansielle leasingavtalen er ikke inkludert i figuren. 
 

 
 
 
 
MARKEDET OG KOMMUNENS RENTEBETINGELSER 
Gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittsrente på 2,4 prosent pr. 31.12, en nedgang på 0,2 
prosentpoeng fra 2015.  
 
Korte renter kom ytterligere ned i 2016. Norges Banks styringsrente ble satt ned 0,25 
prosentpoeng i mars 2016, til 0,5 prosent. Flytende renter (NIBOR 3 måneder) har holdt seg 
lave gjennom året, og beveget seg fra cirka 1,2 prosent ned mot 1,0 prosent i mars-juli. I 
desember var flytende rente tilbake ved 1,2 prosent. Gjennomsnittet for året ligger på 1,1 
prosent, mens det i 2015 var 1,3 prosent. 
 
Lange renter har beveget seg noe opp i siste halvår, og ligger høyere enn ved inngangen av 
året. Figuren sammenstiller rentenivået pr. 31.12 2016 («Seneste») med nivået ett år tilbake 
(«-1Y») for ulike løpetider. Økningen er skjedd for renteavtaler som strekker seg fra 1 år til 
cirka 12 år fremover.  
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Kilde: Kommunalbanken, KBN finans, lange renter pr. 31.12.2016 
 
Fortsatt svak vekst i verdensøkonomien, og kraftige stimuleringstiltak fra sentralbankene for 
å motvirke dette, er viktige årsaker til fortsatt lave renter. Kredittpåslaget for norske 
kommuner har sunket gjennom året fra et høyt nivå ved inngangen til 2016, som vist i figuren 
(kredittrapport fra DNB, datert 22.12.2016). 
 
Norske kommuner - indikativ spread over 3 mnd NIBOR, 5 års løpetid (bp)      

 
 
En 5 års swaprente kunne ved utgangen av 2016 handles på cirka 60 basispunkter (bp) over 
swaprenten, det vil si en rente på cirka 2,2 prosent. 
 
Når det gjelder kommunens flytende innlånsbetingelser økte Kommunalbankens 
marginpåslag fra 0,55 til 0,70 prosentpoeng over markedsrenten (NIBOR 3 mnd.) i mars 
2016, som ga en rente ved utgangen av året på cirka 1,9 prosent. Innlånsbetingelsene i 
sertifikatmarkedet ligger noe lavere, og det samme gjelder obligasjonslån med løpetid inntil 
cirka 5 år. Påslaget bestemmes av det generelle markedet, innlånskostnaden for bankene, og 
endringer i regulering av finanssektoren.  
Husbankens flytende rente gikk ned fra 1,9 til 1,5 prosent gjennom 2016, og fastrentene gikk 
også ned cirka 0,3 prosentpoeng. Husbankens grunnlag har vært statsrenter med påslag av  
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1 prosent. Fra mars 2016 er beregnede renter i Husbanken basert på rentebetingelser for 
boliglån i markedet.  
 
Med nåværende rentenivå, er de faktiske renteutgiftene høyere enn om hele låneporteføljen 
hadde vært i flytende rente. Avtaler om rentebinding gjøres for å dempe risiko, ved å redusere 
svingninger i utgiftsnivå som følge av renteendringer, og derved gi mer stabile økonomiske 
rammer for kommunens tjenesteproduksjon.  
 
 
KOMMUNENS RENTERISIKO 
I henhold til finansreglementet er det foretatt en enkel beregning av renterisikoen for 
kortsiktig likviditet og gjeld. Den viser kommunens netto renterisiko ved en generell endring 
i rentekurven på 1 prosentpoeng. Det forutsettes at renteendringen inntrer umiddelbart, og 
beregner hva det innebærer i økte netto utgifter etter 1 år.  
 

Status 31.12.2016
Endrings-

parameter 1)

Balanse      
mill. kr

Portefølje-
fordeling 

Beregnet tap 
mill. kr

Gj.snittlig 
løpetid 2)

Gjeld med flytende rente    1 % 2 417 34 % -24
Gjeld med fast rente 3) 4 636 66 % 0
Finanspassiva 7 054 100 % -24 2,4
Pengemarked 1 % 0 0 % 0
Bankinnskudd 4) 1 % 1 908 100 % 19
Finansaktiva (kortsiktig likv.) 1 908 100 % 19
Netto "flytende" gjeld 1 % 509 -5
1) En heving av rentenivået med 1 prosentpoeng for flytende renter
2) Vektet gjennomsnittlig løpetid/bindingstid for renteavtalene. Gjeldens rentebinding skal ligge mellom 1 og 5 år.
3) Lån der gjenværende rentebinding er mer enn 12 måneder (inkl swap)
4) Bankinnskudd på konsernkonto (toppkonto) i hovedbank samt eventuelle andre innskudd. Avsatt  skatt  er ikke inkludert.  
 
Fastrentedelen av gjelden vil ikke bli påvirket av et skift i rentekurven det første året, og 
virkningen (etter ett år) er derved null kroner. For gjeld med flytende rente utgjør 1 prosent 
renteendring en utgiftsøkning i størrelsesorden 24 mill. Økt rentesats på gjeldssiden betyr 
høyere renteutgifter, men samtidig blir effekten tilsvarende for innskuddsrenten – dvs. høyere 
renteinntekter. Avkastningen ved dagens nivå av driftslikviditet gir en beregnet gevinst på  
19 mill. Når disse effektene slås sammen viser beregningen at kommunen vil få anslagsvis  
5 mill. i økte renteutgifter etter 1 år ved 1 prosentpoeng økning i rentenivået. Dette gir en 
illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med dagens posisjonering.  
 
Ett prosentpoengs økning i rentenivået er en moderat forutsetning. Selv innenfor en relativt 
kort tidshorisont kan det inntreffe renteendringer som er større enn dette. Ved en situasjon 
med 2 prosentpoeng endring i rentekurven, vil utslaget bli dobbelt så stort. I gjennomsnitt for 
de siste 10 årene har pengemarkedsrenten ligget på 2,8 prosent, som er cirka 1,6 
prosentpoeng over nivået ved årsskiftet.  
 
Det vises også til stresstest for den samlede finansforvaltningen i kapittel 4, samt til 
Regnskap 2016 inkludert noter vedrørende lånegjelden.  
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4 Stresstest 
 
For å få et bilde av risikoen i finansporteføljen er det foretatt en stresstest. Den samlede 
finansforvaltningen av kortsiktige og langsiktige plasseringer, samt gjeld, er testet mht. 
beregnet tap ved sammenfallende brå markedsendringer. I henhold til finansreglement er det 
også tatt med motpartsrisiko (mulig tap som følge av mislighold/konkurs hos den en handler 
med) for hoved- og sekundærbank. Det er i den sammenheng benyttet Finanstilsynets 
stresstest. Den beregner samlet tap av de langsiktige plasseringene hensyntatt samvariasjon 
mellom aktivaklasser. Motpartsrisikoen er beregnet i samme modellen, og det er i den 
sammenheng kun bankinnskudd som er relevant å ta med. Renteswappene i gjeldsporteføljen 
(derivater) er negative, og er derfor ikke aktuelle for testen. For kortsiktige midler og gjeld er 
også stresstestens parametere lagt til grunn, men beregnet separat.  
 
Stresstesten tar for seg et scenario der rentenivået heves 1,5 prosent samtidig som 
aksjekursene faller 20 prosent. Til sammenligning falt aksjeindeksen MSCI World nær 40 
prosent i 2008 (under finanskrisen), noe som viser at faktiske endringer i kriseår kan slå 
hardere ut enn det denne testen tar høyde for. Beregningen av det beskrevne scenariet, viser at 
finansporteføljen pr 31.12.16 ville hatt et tap i markedsverdi på 308 mill., mot 270 mill. i 
2015. Økningen i beregnet mulig tap skyldes i første rekke at aksjeandelen er økt fra 30 til 40 
prosent (endring 57 mill.), og risikotakingen er innenfor beregnet tapsrisiko ved 
kvalitetssikringen av finansreglementet.Når det gjelder gjeld og innskudd er beregnet tap 
2016 gått ned (endring -19 mill.).  
 

Balanse Balanse Endrings- Durasjon Beregnet tap

Prosent Mill. kr parameter Mill. kr

Gjeld med p.t. rente/flytende rente 34 % 2 417,4 1,50 % 36

Gjeld med fast rente 66 % 4 636,4

Finanspassiva 100 % 7 053,9 2,4 36

Innskudd i bank og korte pengemarkedsplasseringer 100 % 1 908,3 1,50 % -29

Renterisiko
Anleggsobligasjoner 0 %

Norske omløpsmidler 58 % 1 356,2 1,50 % 1,6 32

Utenl. Omløpsmidler 0 %

Eiendomsrisiko
Fast eiendom 0 %

Aksjerisiko
Norske aksjer 0 %

Utenl. Aksjer 42 % 1002,3 20 % 200

Valutarisiko
Netto valutaeksponering

Spreadrisiko iht obligasjonenes kredittrating 40

Beregnet effek t av diversifiseringen i porteføljen -38

Langsiktige finansaktiva, samlet markedsrisko 100 % 2 358,5 234

Motpartsrisiko (bankinnskudd, derivater) 1 908,3 66

Mulig tap vil utgjøre 308  
 
I denne analysen er det ikke tatt hensyn til markedsverdiendringen for gjeld med fast rente i 
beregningen. Årsaken er at kommunens finanspassiva (gjeld) føres til bokført verdi og ikke 
markedsverdi, slik at markedsverdiendringer ikke har betydning for regnskapet.  
De finansielle omløpsmidlene (pengemarkedsfond og langsiktige finansaktiva) balanseføres 
til markedsverdi og markedsendringer får dermed betydning direkte i regnskapet. 
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5 Vedlegg - forvaltningsfondet 

5.1 Eksklusjonsliste i henhold til etiske kriterier 

De opplistede selskaper/aksjer var per 31.12.2016 ekskludert fra forvaltningsfondets 
portefølje på grunn av brudd i forhold til de etiske kriteriene som gjelder for fondets 
plasseringer. Totalt 162 selskaper er ekskludert, en økning på 38 fra 2015. En årsak til 
økningen var at grensen for å utelukke kullbasert virksomhet ble endret fra 50 til 30 prosent i 
2016, for å følge Statens pensjonsfond utland. 
 
 
 
Eksklusjonsgrunnlag: Tobakksprodusenter
Selskap Land Virksomhet
Al Eqbal for Investment Jordan Tobakk
Alliance One International USA Tobakk
Altria Group USA Tobakk
British American Tobacco Storbritannia Tobakk
Ceylon tobacco Sri Lanka Tobakk
Grupo Carso Mexico Tobakk
Gudang Garam Indonesia Tobakk
HM Sampoerna Indonesia Tobakk
Huabao International Holdings Hongkong Tobakk
Imperial Tobacco Storbritannia Tobakk
ITC India Tobakk
Japan Tobacco Japan Tobakk
KT&G Corp Sør-Korea Tobakk
Lorillard USA Tobakk
Philip Morris USA Tobakk
Reynolds American USA Tobakk
Sabanci Holdings (Haci Omer) Tyrkia Tobakk
Schweitzer-Mauduit USA Tobakk
Shanghai Industrial Holdings Hongkong Tobakk
Souza Cruz Brasil Tobakk
Swedish Match Sverige Tobakk
Universal Corp USA Tobakk
Vector Group USA Tobakk  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Arbeidstakerrettigheter
Selskap Land Virksomhet
Wal-Mart Stores USA Detaljhandel  
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Eksklusjonsgrunnlag: Miljø
Selskap Land Virksomhet
Barrick Gold Canada Metall og gruvedrift
Chevron USA Olje og gass
Duke Energy Corp., inkludert 
datterselskapene Duke Energy Carolinas LLC, 
Duke Energy Progress LLC, Progress Energy 
Inc.

USA Elektrisitet

Freeport McMoRan USA Metall og gruvedrift
Genting Berhad Malaysia Hoteller, restauranter og underholdning
Genting Plantations Berhad Malaysia Matprodukter
IJM Corporation Berhad Malaysia Bygg og anlegg
IJM Plantations Berhad Malaysia Matprodukter
Lingui Development Malaysia Papir- og skogsprodukter
Madras Aluminium Company India Aluminium
Noble Group Ltd. Singapore Handelsselskap og distributør
Norilsk Nickel Russland Metall og gruvedrift
Rio Tinto Storbritannia Metall og gruvedrift
Samling Global Malaysia Skogsprodukter
Ta Ann Berhad Holdings Malaysia Skogsprodukter
Tokyo Electric Power Company Japan Kraftselskap
Vedanta Limited* India Metall og gruvedrift
Vedanta Resources* Storbritannia Metall og gruvedrift
Volcan Compañia Minera Peru Metall og gruvedrift
WTK Berhad Holdings Malaysia Skogsprodukter
Zijin Mining Group Kina Gull  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Menneskerettigheter
Selskap Land Virksomhet
AES USA Kraftprodusent
Alstom Frankrike Elektrisk utstyr
POSCO DAEWOO Sør-Korea Handelsselskap og distributør
L-3 Communications USA Luftfart og forsvar
Olam International Singapore Matvareforhandler
POSCO Sør-Korea Stålproduksjon
Vedanta Limited* India Metall og gruvedrift
Vedanta Resources* Storbritannia Metall og gruvedrift
Zuari Agro Chemicals India Gjødsel og jordbrukskjemikalier  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Individers rett i krig og konflikt
Selskap Land Virksomhet
AFI Group Israel Eiendom
Danya Cebus Israel Bygg og anlegg
Shikun & Binui Israel Bygg og anlegg  
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Eksklusjonsgrunnlag: Andre etiske normer
Selskap Land Virksomhet
Agrium Inc. Canada Gjødsel og jordbrukskjemikalier
Cairn Energy UK Olje og gass
Elbit Systems Israel Luftfart og forsvar
Glencore plc Storbritannia Metall og gruvedrift
HeidelbergCement Tyskland Byggematerialer
Incitec Pivot Australia Gjødsel og jordbrukskjemikalier
Kosmos Energy Ltd. USA Olje og gass
Potash Corp Saskatchewan Canada Kjemikalier
San Leon Energy PLC Irland Energi  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Våpenprodusenter
Selskap Land Virksomhet
Aerojet Rocketdyne Holdings USA Luftfart og forsvar
Airbus Group, inkludert obligasjoner utstedt 
av Airbus Group Finance B.V.

Nederland Luftfart og forsvar

BAE Systems Storbritannia Luftfart og forsvar
Boeing USA Luftfart og forsvar
BWX Technologies Inc. USA Luftfart og forsvar
Leonardo- Finmeccanica Italia Luftfart og forsvar
Fluor Corp. USA Bygg og anlegg
General Dynamics USA Luftfart og forsvar
Hanwha Sør-Korea Kjemikalier
Honeywell International USA Luftfart og forsvar
Huntington Ingalls Industries USA Luftfart og forsvar
Jacobs Engineering USA Bygg og anlegg
Lockheed Martin USA Luftfart og forsvar
Northrop Grumman USA Luftfart og forsvar
Orbital ATK USA Luftfart og forsvar
Poongsan Corporation Sør-Korea Metall og gruvedrift
Poongsan Holdings Corporaiton Sør-Korea Metall og gruvedrift
Raytheon USA Luftfart og forsvar
Safran Group Frankrike Luftfart og forsvar
Serco Group Storbritannia Miljø- og anleggstjenester
Singapore Technologies, inkludert 
obligasjoner utstedt av ST Engineering 
Financial 1

Singapore Luftfart og forsvar

Textron USA Industrielt konglomerat  
 
Eksklusjonsgrunnlag: Korrupsjon
Selskap Land Virksomhet
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) Brasil Elektrisitet
China Railway Group, Ltd. Kina Bygg og anlegg
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) Brasil Energi
ZTE Corporation Kina Teknologisk utstyr  
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Eksklusjonsgrunnlag: Kullselskaper
Selskap Land Virksomhet
Aboitiz Power Corp. Filippinene Kraftselskap
Adani Power Ltd. India Kraftselskap
Adaro Energy Tbk Indonesia Kull og annet brennstoff
AES Gener SA Chile Kraftselskap
AGL Energy Ltd. Australia Kraftselskap
Allete Inc. USA Kraftselskap
Alliant Energy USA Kraftselskap
Ameren Corp. USA Flersegments kraftselskap
American Electric Power Co., Inc. USA Kraftselskap
Appalachian Power Co. USA Kraftselskap
Banpu Public Comp. Ltd. Thailand Kull og annet brennstoff
Capital Power Corp. Canada Kraftselskap
China Coal Energy Comp., Ltd. Kina Kull og annet brennstoff
China Power International Development Kina Kraftselskap
China Resources Power Holdings Comp. Ltd. Kina Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
China Shenhua Energy Comp. Kina Kull og annet brennstoff
Cleco Corporate Holdings LLC USA Kraftselskap
CLP Holdings Ltd. Hong Kong Kraftselskap
Coal India Ltd. India Kull og annet brennstoff
CONSOL Energy, Inc. USA Kull og annet brennstoff
Datang International Power Generation Comp  Kina Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
DMCI Holdings, Inc. Filippinene Industrielt konglomerat
Drax Group PLC Storbritannia Kraftselskap
DTE Energy Co. USA Kraftselskap
Dynegy Inc. USA Kraftselskap
E-CL SA Chile Kraftselskap
Electric Power Development Japan Kraftselskap
Electricity Generating PCL Thailand Kraftselskap
Emera Inc., including bonds issued by Emera 
US Finance LP Canada Kraftselskap
Empire District Electric Company USA Kraftselskap
Exxaro Resources Ltd. Sør-Afrika Kull og annet brennstoff
FirstEnergy Corp. USA Kraftselskap
Glow Energy Public Co. Thailand Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
Great Plains Energy Inc. USA Kraftselskap
Guangdong Electric Power Development Co. 
Ltd. Kina Kraftselskap
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. India Kull og annet brennstoff  
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HK Electric Investments Ltd. Hong Kong Kraftselskap
Hokkaido Electric Power Co. Inc. Japan Kraftselskap
Hokuriku Electric Power Comp. Japan Kraftselskap
Huadian Power International Kina Kraftselskap
Huaneng Power International Inc. Kina Kraftselskap
IDACORP Inc. USA Kraftselskap
Indiana Michigan Power Co. USA Kraftselskap
Indo Tambangraya Megah Tbk PT Indonesia Kull og annet brennstoff
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. Kina Kull og annet brennstoff
Jastrzebska Spólka Weglowa SA Polen Stålproduksjon
Korea Electric Power Sør-Korea Kraftselskap
Lubelski Wegiel Bogdanka SA Polen Kull og annet brennstoff
MGE Energy Inc. USA Kraftselskap
New Hope Corp. Ltd. Australia Kull og annet brennstoff
Northern States Power Co. MN USA Kraftselskap
NRG Energy, Inc. USA Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
NTPC Ltd. India Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
OGE Energy Corp. USA Kraftselskap
Okinawa Electric Power Co. Inc./The Japan Kraftselskap
Peabody Energy Corp. USA Kull og annet brennstoff
Pinnacle West Capital USA Kraftselskap
PNM Resources Inc. USA Kraftselskap
Public Power Corp. SA Hellas Kraftselskap
Public Service Co. of Colorado USA Kraftselskap
Public Service Co. of New Mexico USA Kraftselskap
Reliance Infrastructure India Kraftselskap
Reliance Power Ltd. India Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
Shikoku Electric Power Japan Kraftselskap
Shougang Fushan Resources Group Ltd. Hong Kong Stålproduksjon
Southwestern Public Service Co. USA Kraftselskap
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Indonesia Kull og annet brennstoff
Tata Power Co., Ltd. India Kraftselskap
Teco Energy Inc., including bonds issued by 
Teco Finance USA Kraftselskap
Tenaga Nasional Bhd. Malaysia Kraftselskap
The Chugoku Electric Power Company Japan Kraftselskap
The Southern Company USA Kraftselskap
TransAlta Corp. Canada Uavhengig kraftproduksjon og energihandel
Union Electric Co. (d/b/a Ameren Missouri) USA Kraftselskap
WEC Energy Group USA Kraftselskap
Westar Energy, Inc. USA Kraftselskap
Whitehaven Coal Ltd. Australia Kull og annet brennstoff
Wisconsin Electric Power Co. USA Kraftselskap
Xcel Energy USA Kraftselskap
Yanzhou Coal Mining Comp. Ltd. Kina Kull og annet brennstoff  
 
* Selskapet er utelukket av flere årsaker. 
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5.2 Årsregnskap 

 
 
 

RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2016 31.12.2015

Renter og utbytte fra finansielle eiendeler 1.10 34 915 811 57 458 294
Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler 1.11 11 457 760 482 132 153
Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler 1.12 -9 608 507 -162 730 733
Urealisert gevinster/tap  på finansielle eiendeler 1.13 94 793 950 -361 919 246
Variable forskjeller 1.14 -2 274 1 364 970

Sum resultat av finansielle eiendeler 131 556 740 16 305 437

Driftskostnader
Forvaltningshonorarer og gebyrer 1.15 -2 877 694 -2 286 869
Andre driftskostnader 1.16 -1 008 990 -2 409 569

Sum driftskostnader -3 886 684 -4 696 438

Årsresultat 127 670 057 11 608 999

Overført til bufferkapital 127 670 057 11 608 999
Sum overføringer 127 670 057 11 608 999

Bærum kommunes forvaltningsfond
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EIENDELER Balanse Balanse 
Note 31.12.2016 31.12.2015

Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler 3 999 098 956 708 866 955    
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 3 1 337 824 263 1 551 449 532 
Finansielle derivater 3 3 003 193 -19 509 977     
Sum finansielle eiendeler 2 339 926 413 2 240 806 509

Fordringer
Kortsiktige fordringer 1.17 0 96 359
Sum fordringer 0 96 359

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 1.18 11 457 223    15 626 151      

Andre eiendeler 
Kasse, bank 1.19 7 223 229 12 727 071
Sum andre eiendeler 7 223 229 12 727 071

SUM EIENDELER 2 358 606 865 2 269 256 090

EGENKAPITAL OG GJELD Balanse Balanse 
Note 31.12.2016 31.12.2015

Grunnkapital 2 1 528 518 969 1 528 518 969
Bufferkapital 2 829 833 288 740 163 231
Sum egenkapital 2 358 352 257 2 268 682 200

Gjeld
Annen kortsiktig gjeld 1.20 241 241 93 890
Sum kortsiktig gjeld 241 241 93 890

Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter
Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 1.21 13 367           480 000           

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 358 606 865 2 269 256 090

Bærum Kommune Forvaltningsfond
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NOTE 1: SPESIFIKASJONER - RESULTAT 31.12.2016 31.12.2015

1.10
Renteinntekter og utbytte fra finansielle eiendeler
Aksjeutbytte og fordringer knyttet til aksjer -1 030 13 597 052        
Renteinntekter likvider 85 151 161 128             
Renteinntekter rentebærende papirer 34 831 691 43 700 113        

34 915 811 57 458 294        
1.11
Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler
Gevinster fra aksjer og andeler 4 664 081 474 958 146      
Gevinster rentebærende papirer 6 793 679 7 174 007          

11 457 760 482 132 153      
1.12
Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler
Tap fra aksjer og andeler -5 307 347 -161 740 768    
Tap fra rentebærende papirer -4 301 160 -989 965           

-9 608 507 -162 730 733    
1.13
Urealisert gevinst/tap av finansielle eiendeler
Urealisert gevinst/tap aksjer og andeler 84 333 824 -317 017 832    
Urealisert gevinst/tap rentebærende papirer 10 460 126 -44 901 415      

94 793 950 -361 919 246    
1.14
Variable forskjeller
Nettoførte forskjeller (fra invest.portefølje KLP) -2 274 1 364 970          

-2 274 1 364 970          
1.15
Forvaltningsgebyrer/depot kostnad
Nordea -265 099 -299 660           
DnB NOR -535 710 -608 484           
Northern Trust/KLP -2 076 885 -1 378 725        

-2 877 694 -2 286 869        
1.16
Andre driftskostnader og -inntekter
Renteinntekter av bankinnskudd 33 239 11 068               
Bankomkostninger, valutasikring, gebyrer o.l. -17 347 -136 452           
Adm. og konsulenthonorarer -1 024 882 -2 284 184        

-1 008 990 -2 409 569        

NOTE 1: SPESIFIKASJONER - BALANSE 31.12.2016 31.12.2015

1.17
Kortsiktige fordringer
Mellomværende med megler 0 96 359               

0 96 359               
1.18
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter
Påløpte renteinntekter 11 304 779 15 206 482        
Tax reclaims 152 623 415 810             
Påløpt utbytte -178 3 859                 

11 457 223 15 626 151        
1.19
Kasse, bank
Nordea, forvaltningskonto 1 218 754 5 765 215          
DNB forvaltningskonto 4 071 113 3 780 878          
Northern Trust/KLP forvaltningskonto 150 495 1 220 042          
DNB driftsbankkonto 1 782 866 1 960 936          

7 223 229 12 727 071        
1.20
Annen kortsiktig gjeld
Mellomværende megler/ leverandørgjeld -241 241 -93 890             

-241 241 -93 890             
1.21
Påløpte kostnader og mottatte ikke, opptjente inntekter
Mellomværende megler/ leverandørgjeld -13 367 -480 000           

-13 367 -480 000           
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Note 2 - Endringer i egenkapitalen

Grunnkapital Bufferkapital Total EK

EK 31.12.2015 1 528 518 969 740 163 231 2 268 682 200

Overført til BK -38 000 000 -38 000 000
Overført overskudd 127 670 057 127 670 057

EK 31.12.16 1 528 518 969 829 833 288 2 358 352 257

Note 3: Verdipapirer

Obligasjoner Aksjer
Finansielle 
derivater SUM

Virkelig verdi, norske 1 297 324 065 1 297 324 065
Anskaffelseskost, norske 1 290 411 363 1 290 411 363

Virkelig verdi, utenlandske 40 500 198      999 098 956 1 039 599 154
Anskaffelseskost, utenlandske 40 000 000      945 901 269 985 901 269

Valutasikring 3 003 193      3 003 193      

Sum virkelig verdi 1 337 824 263 999 098 956 3 003 193 2 339 926 413
Sum anskaffelseskost 1 330 411 363 945 901 269 3 003 193 2 279 315 825

Kasse, bank 7 223 229

Fordringer 0
Påløpte inntekter (renter og urealisert gevinst) 11 457 223
Kortsiktig gjeld -241 241
Påløpte kostnader -13 367
Netto påløpte inntekter 11 202 615

Sum 2 358 352 257

Egenkapitalen skal deles inn i grunnkapital og bufferkapital. 

Per 31.12.16 var resultatet 127,6 MNOK som er lagt til bufferkapitalen. Det ble overført 38 MNOK 
til Bærum Kommune . Dette er belastet  bufferkapitalen.

Resultatet for 2016 er ekslusive kompensert MVA fra forvaltningsfondets drift på 0,3 MNOK.
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5.3 Revisjonsberetning   
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5.4 Avkastningsrapport 
Mill. kr 
FORVALTNINGSKAPITAL Norske Utenlandske

per månedsslutt Bank obligasjoner aksjer Totalt

des.15 2             1 576                 691                    2 269                 

jan.16 2             1 585                 651                    2 238                 

feb.16 2             1 588                 641                    2 231                 

mar.16 2             1 597                 679                    2 277                 

apr.16 1             1 368                 912                    2 281                 

mai.16 1             1 375                 925                    2 301                 

jun.16 1             1 382                 916                    2 299                 

jul.16 1             1 386                 957                    2 344                 

aug.16 1             1 391                 963                    2 356                 

sep.16 1             1 392                 964                    2 357                 

okt.16 1             1 393                 958                    2 352                 

nov.16 1             1 391                 978                    2 369                 

des.16 2             1 354                 1 002                 2 358                 

FINANSINNTEKTER Norske Utenlandske

Bank obligasjoner aksjer Totalt

jan.16 0             9                       -40                    -31                    

feb.16 0             3                       -10                    -7                      

mar.16 0             10                     37                     47                     

apr.16 0             1                       3                       4                       

mai.16 0             6                       13                     20                     

jun.16 0             7                       -9                      -2                      

jul.16 0             4                       40                     44                     

aug.16 0             6                       7                       12                     

sep.16 0             0                       1                       1                       

okt.16 0             1                       -5                      -4                      

nov.16 0             -2                      19                     16                     

des.16 0             3                       25                     28                     

hittil i år 0             47                     80                     127                    

PROSENTVIS FORDELING Norske Utenlandske

av forvaltningskapital Bank obligasjoner aksjer Totalt

jan.16 0,1 % 69,5 % 30,4 % 100,0 %

feb.16 0,1 % 70,8 % 29,1 % 100,0 %

mar.16 0,1 % 71,2 % 28,8 % 100,0 %

apr.16 0,1 % 70,1 % 29,8 % 100,0 %

mai.16 0,1 % 60,0 % 40,0 % 100,0 %

jun.16 0,1 % 59,7 % 40,2 % 100,0 %

jul.16 0,1 % 60,1 % 39,9 % 100,0 %

aug.16 0,1 % 59,1 % 40,8 % 100,0 %

sep.16 0,0 % 59,1 % 40,9 % 100,0 %

okt.16 0,0 % 59,1 % 40,9 % 100,0 %

nov.16 0,0 % 59,2 % 40,7 % 100,0 %

des.16 0,0 % 58,7 % 41,3 % 100,0 %

hittil i år 0,1 % 57,4 % 42,5 % 100,0 %

AVKASTNING I PROSENT Norske Utenlandske

Bank obligasjoner aksjer Totalt Ref.indeks

jan.16 0,2 % 0,5 % -5,7 % -1,4 % -1,7 %

feb.16 0,2 % 0,2 % -1,5 % -0,3 % -0,3 %

mar.16 0,2 % 0,6 % 5,8 % 2,1 % 1,9 %

apr.16 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,0 %

mai.16 0,2 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % 0,7 %

jun.16 0,2 % 0,5 % -1,0 % -0,1 % -0,1 %

jul.16 0,2 % 0,3 % 4,4 % 1,9 % 1,8 %

aug.16 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,2 %

sep.16 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % -0,1 %

okt.16 0,2 % 0,1 % -0,6 % -0,2 % -0,2 %

nov.16 0,2 % -0,2 % 2,0 % 0,7 % 0,7 %

des.16 0,2 % 0,2 % 2,5 % 1,2 % 1,1 %

hittil i år 2,2 % 3,3 % 8,5 % 5,6 % 4,0 %  

*Finansinntektene inkluderer 
endring i markedsverdi og 
forvaltningshonorarer som 
rapporteres fra forvalterne, samt 
fondets likviditetskonto. Andre 
inntekter/kostnader er ikke 
inkludert. Finansinntekter i 
avkastningsrapporten vil kunne 
avvike noe fra driftsresultatet. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: 
kommunerevisjonen@baerum.kom
mune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhustorget 4 
 

Org. nr: 974553260 
Bank:  
Telefon: 67504050  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
Kontrollutvalget 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 17/71293/AGROT 27.03.2017 
 

 
 

Oppsummering etter utført revisjon av Bærum kommunes regnskap for 
2016  
 
Vi har gjennomført revisjon av kommuneregnskapet i henhold til revisjonsstandarder som bl. a. 
krever at vi planlegger og gjennomfører revisjon på en måte som gir oss betryggende sikkerhet 
for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 
 
Forhold som avdekkes gjennom revisjonen har ulik alvorlighetsgrad, noe som også medfører 
ulik rapportering fra revisjonens side.  Rapporteringsformene er beskrevet i vårt 
engasjementsbrev, som ble behandlet av kontrollutvalget i 20151. Rapportering kan skje i form 
av revisjonsnotat /brev til rådmann, oppsummeringsnotater til kontrollutvalget eller 
nummererte brev til kontrollutvalg/kommunestyret. Revisjonen avsluttes med en 
revisjonsberetning.  Beretningen kan inneholde forbehold eller presiseringer dersom vi anser 
det som nødvendig. 
 
Resultatene av vår revisjon er rapportert i vår revisjonsberetning. 
 
Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontrollrutiner, analyser av 
regnskapsinformasjon samt tester av regnskapsopplysninger på transaksjonsnivå.  
 
På grunnlag av årets revisjon har vi følgende kommentarer: 
 
Vi har ikke avdekket forhold som har medført nummerert brev eller behov for forbehold eller 
presisering i vår revisjonsberetning for 2016. 
 
I løpet av revisjonsperioden (mai 2016 - april 2017) har vi hatt jevnlig og god dialog med 
administrasjonen.  Vi ønsker spesielt å belyse: 
 

 
Arbeidsgiveravgift av sykelønnsrefusjoner 

 

                                                 
1
 KU-sak 044/15 den 30.11.2015. 
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I 2016 er det et vesentlig budsjettavvik på AGA sykelønnsrefusjoner.2 Avviket skyldes at 
arbeidsgiveravgift av sykelønnsrefusjoner er bokført som inntekt på art for arbeidsgiveravgift3 
og ikke på art for AGA sykelønn4.  Praksisen medfører brudd på bruttoprinsippet  i regnskaps-
forskriften5.   
 
Vi har på spørsmål til administrasjonen6 ikke fått avklaring på valgt løsning. 
 

Refusjon sykelønn 

 

Vi har tidligere bemerket7 manglende ajourhold av refusjon sykepenger, med risiko for å miste 
retten til refusjon fra Nav8.  Vi har fått opplyst at den interne prosessen i 2016 er 8 uker 9 som 
er lik 2015, men en forbedring fra 2014 på 10 uker. Balansekontiene knyttet til sykelønn må 
sees i sammenheng, men er ikke avstemt i forhold til hverandre10. Revisjonen vil følge dette 
opp ved revisjon av regnskapet for 2017. 
 

Justering av kompensert merverdiavgift 

 

Etter § 16 i lov om kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og § 
6 i tilhørende forskrift, skal kompensert merverdiavgift justeres dersom forutsetningene for 
retten til kompensasjon endres. Etter forskrift til merverdiavgiftsloven kapittel 9 er den 
kompensasjonsberettigede forpliktet til å dokumentere bruken av bygg, anlegg eller annen fast 
eiendom gjennom hele justeringsperioden (10år). Vi kan ikke se at Bærum kommune oppfyller 
forskriftens dokumentasjonskrav  på en tilfredsstillende måte11.   
 

Merverdiavgiftkompensasjon på helse- og sosialboliger 

 

Bærum kommune har endret praksis i forhold til merverdiavgiftskompensasjon for utleie av 
boliger til helseformål og sosiale formål fra og med januar 2016. Regelverket er etter kom-
munens oppfatning ikke klart definert fra lovgiver, og for å unngå foreldelse og tap, krever 
kommunen kompensasjon for flere typer utleieboliger enn det som har vært praktisert 
tidligere. En avklaring av tolkningen av gjeldende regelverk kan medføre at kommunen får et 

tilbakebetalingskrav fra skatteetaten ved et evt. ettersyn12.  
 

Avlegging av årsregnskapet 2016 

 

Vi mottok kommunens årsregnskap innen frist 15.0213. Administrasjonen så seg nødt til å gjøre 
enkelte regnskapsmessige korrigeringer, noe som medførte at revisjonen mottok korrigert  
regnskap den 23.03.2017. Årsaken er opplyst14 å være utfordringer med rapporter i nytt 
økonomisystem.  
 

                                                 
2
 Budsjett VEO art 10999 er kr 24 994 610 mot regnskapsført kr 18 188, rapport BUD-001 tatt ut 

22.03.2017 
3
 Art 10991 

4
 Art 10999 

5
 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 7, 2. ledd. 

6
 E-post 23.11.2016 og 20.01.2017 

7
 Jp 11/26381 

8
 3 måneder før kravet ble satt frem. 

9
 E-post fra lønn 02.12.2016. 

10
 Konto 213610110-krav sendt nav, konto 232610110-mottatt fra Nav, 213610106-feriepenger av krav 

sendt Nav 
11

 Forholdet er presisert i vår beretning vedrørende kompensasjons-oppgaven for 6. termin 
12

 Forholdet er presisert i vår beretning vedrørende kompensasjonsoppgaven for aktuelle terminer 
13

 § 10, 2. ledd i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 
14

 E-post fra regnskap 16.03.2017 
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Tjenestebesøk 

 

Revisjonen har også i 2016 gjennomført tjenestebesøk på et tilfeldig utvalg tjenestesteder for å 
teste om kommunens rutiner, når det gjelder innkjøp, lønn og salg, fungerer tilfredsstillende. 
 
Våre kontroller viser at kommunes økonomi- og lønnshåndbok i det alt vesentlige er godt 
forankret i organisasjonen, og at eventuelle avvik korrigeres.  Vi  har også sett at tjenestedene 
gjennomfører budsjettoppfølging innenfor delegert ramme.  
 
 
 
 
 
Per-Martin Svendsen  
  
revisjonssjef Anne Njøten Grøtterud 
 revisor 
 
 
Kopi til: 

Rådmannen 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

  

2 

 
4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 
 
Bærum kommunerevisjon har avlagt revisors beretning ….  Beretningen er 
avgitt uten/med presiseringer og forbehold. 
 
Som tidligere år utarbeider revisjonen en rapport om revisjon av Bærum kommunes 
årsregnskap 2016. Revisjonsrapporten oppsummerer vesentlige funn og 
vurderinger som ligger til grunn for kommunerevisjons konklusjoner og 
revisjonsberetning. Rapporten er ment å gi kontrollutvalget et ytterligere grunnlag for 
å kunne uttale seg om årsregnskapet samt være orientert om revisorhandlingene. 
 
Bærum kommunerevisjon bistår kontrollutvalget i vurderingen av årsberetning og 
årsrapport. Kommunerevisjonen har gjort rede for omfang og resultat av 
kommunerevisjonens gjennomgang i vedlagte notat.  
 
 
 
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00041-2 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BÆRUM KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 
vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016. 
2. Se også vedlegg til foregående sak: Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016, 

Finansrapport 2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Bærum avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 18. april 2017. 
 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, netto lånegjeld og disposisjonsfond. 
Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på omtalen av iverksatte og planlagte tiltak for 
å sikre en høy etisk standard. Det vil videre være naturlig å ta med spesielle forhold 
som omtales i revisjonsberetningen og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte 
brev.  
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet.   
  



Kontrollutvalget i Bærum 

   

                                                                                                                  

 

 
 

Til kommunestyret i Bærum kommune    
 
 

 
 

Uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap for 2016 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget 

etter fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om 
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være 

formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet 
avgir innstilling om årsregnskapet. 
 

Kontrollutvalget har i møte 3. april behandlet Bærum kommunes årsberetning og 
regnskap for 2016. Følgende dokumenter danner grunnlag for vår uttalelse: 

 Årsrapport 2016 
 Årsregnskap 2016 

 Finansrapport 2016 
 Revisors beretning 2016 
 Kommunerevisjonens oppsummering etter utført revisjon av Bærum 

kommunes årsregnskap 2016 
  

Kontrollutvalget har merket seg at kommunens økonomi er sunn og at 
gjeldsnivået er moderat.  
 

Kontrollutvalget konstaterer at kommunen har et netto driftsresultat på 847 
millioner kroner, som er 412 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes ekstra-

ordinær skatteinngang og god avkastning i forvaltningsfondet. Resultatgraden 
ble 8,7 prosent, som er over kommunens målsetting på 4 prosent. 
 

Kontrollutvalgets har for øvrig merket seg rapporteringen på styring og kontroll. 
 

Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 
2016, og at revisors beretning til årsregnskapet er avgitt uten forbehold.   
 

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Bærum kommunerevisjons 
revisjonsutøvelse.  

 
Bærum, 4. april 2017 

 

 
 

Per Arne Nyberg 
           Leder 

 

 
Kopi:  Formannskapet 
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Arkivsak-dok. 17/00021-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON RETTER MOT 
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET - PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot arbeidslivskriminalitet 
i henhold til vedlagte prosjektplan og diskusjonen i møtet. Prosjektet leveres til 
novembermøtet. 
 
Vedlegg:  

1. Prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 
arbeidslivskriminalitet, Bærum kommunerevisjon 23.3.2017 

2. Vedlegg til prosjektplanen 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet i forrige møte mulig forvaltningsrevisjon retter mot 
arbeidslivskriminalitet i forbindelse med anskaffelser, prosjekter og kontrakter som 
kommunen gjennomfører (Sak 11/17). Utvalget fattet følgende vedtak: 
 

Revisjonen bes legge frem en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
rettet mot arbeidslivskriminalitet til neste møte. 
 

Arbeidskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og 
arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter.  Dette utføres gjerne organisert, og 
innebærer utnyttelse av arbeidstakere eller virker konkurransevridende og 
undergraver samfunnsstrukturen.  
 
Bærum kommunerevisjon har redegjort for prosjektet i vedlagte prosjektplan med 
vedlegg. Formålet med prosjektet er å vurdere hvor godt kommunen motvirker 
arbeidskriminalitet hos sine leverandører. Aktuelle problemstillinger er: 

 Stiller kommunen nødvendige krav til leverandørene? 

 Har kommunen effektiv kontroll med at leverandørene ikke driver med svart 
arbeid? 

 Gjennomfører kommunen uanmeldte stedlige kontroller?  

 Hvordan kontrollerer kommunen arbeidslivskriminalitet på byggeprosjekter?  

 Har kommunens samarbeid med statlig instanser bidratt til å motvirke svart 
arbeid? 
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Kontrollutvalget i Stavanger har bestilt en tilsvarende forvaltningsrevisjon som en 
ansatt i Bærum kommunerevisjon har hatt ansvaret for (som følge av 
samarbeidsavtalen). Revisjonen har derfor oppdatert kompetanse på området og 
forvaltningsrevisjonen kan gjennomføres med 350 timer. Rapporten kan legges frem i 
novembermøtet, revisor gjør imidlertid oppmerksom på at kontrollutvalget kan påvirke 
fremdriften ved å prioritere om på tidligere vedtatte revisjoner. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter prosjektplanen og kommer med innspill i 
møtet. 
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
23.03.2017   17/7462 17/53555 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
  

 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om arbeidskriminalitet 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre forvaltningsrevisjonen om arbeidskriminalitet i samsvar 
med beskrivelsen i denne saken med vedlegg. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget vedtok 27.02.17 sak 11/17 følgende: Revisjonen bes legge frem en prosjektplan 
for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot arbeidslivskriminalitet til neste møte. 
 

Formål og bakgrunn 

På Kontrollutvalgskonferansen var det to foredrag om svart økonomi og arbeidskriminalitet i 
offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget ønsket å vurdere hvordan Bærum håndterte dette.  
 
Arbeidskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, 
trygder, skatter og avgifter.1 Dette utføres gjerne organisert, og innebærer utnyttelse av 
arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. I lovverket er 
kommunen gitt et klart ansvar for å arbeide mot arbeidskriminalitet. Kommunestyrets møte 
29.03.17 har et notat knyttet til temaet. 
 

                                                           

 

 

1 NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Seriost-arbeidsliv-og-
samfunnsansvar/kampen-mot-arbeidskriminalitet/ 

 

 



22/17 Forvaltningsrevisjon retter mot arbeidslivskriminalitet - prosjektplan - 17/00021-3 Forvaltningsrevisjon retter mot arbeidslivskriminalitet - prosjektplan : Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om arbeidskriminalitet

2 

 

 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Kontrollutvalget i Stavanger har bestilt en tilsvarende forvaltningsrevisjon som en ansatt i Bærum 
kommunerevisjon har hatt ansvaret for (som følge av samarbeidsavtalen). Revisjonen har derfor 
oppdatert kompetanse på området og forvaltningsrevisjonen kan gjennomføres med 350 timer. 
 
Kontrollutvalgets tidligere bestillinger dekker første halvår 2017. Forvaltningsrevisjonen om 
arbeidskriminalitet kan tas etter disse og da antakelig fremlegges på utvalgets novembermøte. Vi 
må ta litt forbehold da dette må koordineres med samarbeidspartneren. 
 
Kontrollutvalget kan eventuelt velge å starte forvaltningsrevisjonen umiddelbart som gir 
fremleggelse i septembermøtet. Da forskyves forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandlingen 
antakelig til novembermøtet. 
 

Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget bør vurdere om prosjektplanen er i tråd med utvalgets ønsker og om foreslått 
ressursbruk og frist er i tråd med utvalgets ønsker. 
 

 

 

 
Vedlegg: 
Stopper kommunen arbeidskriminalitet?       
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Stopper kommunen arbeidskriminalitet? 
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1. Stopper kommunen arbeidskriminalitet?  
 

Formålet med prosjektet er å vurdere hvor godt kommunen motvirker arbeidskriminalitet hos 

sine leverandører. 

 

Arbeidskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, 

trygder, skatter og avgifter.1 Dette utføres gjerne organisert, og innebærer utnyttelse av 

arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. 

 

Kommuneloven skal bl.a. legge forholdene til rette for en tillitsskapende forvaltning som 

bygger på en høy etisk standard. 2 Administrasjonssjefen skal også sørge for at 

administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. 3 

 

Kommunen kan i hovedsak motvirke svart arbeid gjennom krav til og oppfølging av 

kommunens leverandører. Anskaffelsesloven 4 og Forskrift om offentlige anskaffelser5 skal 

bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

innkjøp skjer på en samfunnstjenlig måte.6 Anskaffelsesforskriften lister bl.a. opp ting 

kommunen skal kreve av leverandører.7 Anskaffelsesforskriften sier også at oppdragsgiveren 

skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i 

anskaffelsesprosessen.8 

 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter sier at ansatte i virksomheter som 

arbeider for kommunen, ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av 

gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. 9  

 

Kommunens Anskaffelsesstrategi har som et satsingsområde at Bærum kommune skal 

anskaffe bærekraftige løsninger som vektlegger etisk handel, sosial dumping og miljø/klima.10 

Aktuelle problemstillinger: 

- Stiller kommunen nødvendige krav til leverandørene? 

- Har kommunen effektiv kontroll med at leverandørene ikke driver med svart arbeid? 

- Gjennomfører kommunen uanmeldte stedlige kontroller? 

- Hvordan kontrollerer kommunen arbeidslivskriminalitet på byggeprosjekter?  

- Har kommunens samarbeid med statlig instanser bidratt til å motvirke svart arbeid? 

                                                           
1 NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Seriost-arbeidsliv-og-
samfunnsansvar/kampen-mot-arbeidskriminalitet/ 
2 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 1. Lovens formål. 
3 Kommuneloven, § 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 
4 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). 
5 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). 
6 Anskaffelsesloven § 1 Formål. 
7 Anskaffelsesforskriften § 9-5. Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren. 
8 Anskaffelsesforskriften § 7-1. Dokumentasjonsplikt. 
9 FOR-2008-02-08-112 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, § 1. Formål. 
10 Kommunestyre 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag til revidert utgave. 
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Arkivsak-dok. 17/00044-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON BRUKERSTYRT PERSONLIG 
ASSISTENT - FORSLAG TIL ENDRING AV PROBLEMSTILLINGER  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner endringene i forvaltningsrevisjonen om brukerstyrt 
personlig assistent i samsvar med beskrivelsen i denne saken og diskusjonen i 
møtet. 
 
Vedlegg:  
Forslag til endring av problemstillinger brukerstyrt personlig assistent, Bærum 
kommunerevisjon 21.3.2017 

 
Saksframstilling: 
Bærum kommunerevisjon ønsker å endre problemstillingene i prosjektet Er 
brukerstyrt personlig assistent formålstjenlig organisert? som ble vedtatt i sak 39/16.  
 
Det er redegjort for forslaget i vedlegget til saken. De nye problemstillingene som 
foreslås er: 

 Hvordan fungerer overgangen fra en leverandør til en annen for 
tjenestemottaker? 

 Hvordan fungerer overgangen for tjenesteyter/assistent? 

 Følger kommunen opp og kontrollerer at kontrakten med leverandør følges slik 
at bruker mottar forsvarlige tjenester? 

 Har kommunen gjennomført brukerundersøkelser? 

 Følger kommunen opp om bruker får riktig antall timer BPA? 
 

De foreslåtte endringene får ingen konsekvenser for ressursbruken (450 timer) eller 
fremdriftsplanen (september 2017).  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter endringene og kommer med innspill i 
møtet. 
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
21.03.2017 N - 011.7  17/7355 17/67733 
Saksbehandler: Kristin Løseth 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
  

 

 

Forslag til endring av problemstillinger brukerstyrt personlig assistent 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre forvaltningsrevisjonen om brukerstyrt personlig assistent i 
samsvar med beskrivelsen i denne saken. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget vedtok 15.06.16 sak 039/16 følgende: Er brukerstyrt personlig assistent 
formålstjenlig organisert? 
 
Forslag til problemstillinger var som følger: 
 
Ivaretar organiseringen av brukerstyrt personlig assistent behovet til brukeren på en optimal 
måte?  

• Hvor godt fungerer overgangen fra en leverandør til den neste for brukeren? 

• Hvor godt fungerer overgangen for tjenesteyteren? 

• Er organiseringen i tråd med regelverket? 

• Har kommunen en effektiv organisering av de brukerstyrte personlige assistentene? 

• Kan det organiseres på en annen måte? Forhandlinger på pris isteden? 

• Hvor slutter kommunens ansvar og hvor begynner det private 
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Formål og bakgrunn 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og 
personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i 
dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.1  
 
Bærum kommune har en ordning med tjenestekonsesjonskontrakter.2 Dette innebærer at 
kommunens brukere i dag kan velge mellom sju leverandører av tjenestene. Bruker kan enten 
velge et kommunalt tilbud eller en av seks private leverandører som kommunen har inngått avtale 
med.  
 
Organiseringen av BPA fremstår som kompleks både rent faktisk og rettslig. Det er mange aktører 
(kommunen, leverandører, brukere, arbeidsledere og assistenter), flere avtaler og ulike regelverk 
som regulerer forholdet. Kommunen har et overordnet ansvar for å følge opp og kontrollere at 
tjenestene som brukerne mottar er i henhold til avtaler og gjeldende regelverk.  
 
Vi ber om noen endringer i det opprinnelige forslaget. 
 
Formålet med prosjektet er å undersøke om organiseringen av brukerstyrt personlig assistanse i 
Bærum kommune ivaretar brukers behov på en forsvarlig måte, og undersøke om kommunens 
midler blir brukt i henhold til avtale.  
 

Aktuelle problemstillinger 

 Hvordan fungerer overgangen fra en leverandør til en annen for tjenestemottaker? 

 Hvordan fungerer overgangen for tjenesteyter/assistent? 

 Følger kommunen opp og kontrollerer at kontrakten med leverandør følges slik at bruker 
mottar forsvarlige tjenester? 

 Har kommunen gjennomført brukerundersøkelser? 

 Følger kommunen opp om bruker får riktig antall timer BPA? 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Forslaget til endring vil i utgangspunktet ikke påvirke timebruk 450 timer eller fremdrift. 
 

Beslutningspunkter 

Vi ber Kontrollutvalget ta stilling til om forslaget er i samsvar med utvalgets ønsker. 

      

                                                           

 

 

1 Jf. Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA (IS-2313), utgitt av Helsedirektoratet 
2 Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 annet ledd. 



24/17 Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen i Bærum kommune - 17/00042-1 Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen i Bærum kommune : Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen i Bærum kommune

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00042-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLRAPPORT 2016 - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I 
BÆRUM KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Kopi av Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bærum 
kommune, Skatteetaten 15.2.2017  

 
Saksframstilling: 
Skatteoppkreverfunksjonen for Asker og Bærum kommune er organisert som et 
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens paragraf 27, med Bærum som 
vertskommune. Kontoret har også ansvaret for arbeidsgiverkontrollen i disse to 
kommunene. 
 
Kontrollutvalget har mottatt kopi av vedlagte kontrollrapport fra Skatteetaten. 
Kontrollen viste at regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet i 
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. Videre viste kontrollen at arbeidsgiverkontroll ikke 
gjøres i tilstrekkelig omfang, da det er et avvik på 2 prosentpoeng i forhold til kravet. 
 
Skattekontoret rapporterer til kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke innstillingsrett 
i denne saken. Derfor anbefaler sekretariatet at saken tas til orientering. 
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1 Saksbehandler Deres dato Vår dato

Rune Berge 15. februar  2017

May Elisabeth Gjelstad
Skatteetaten

Telefon Deres referanse Vår referanse

992 25 682 2017/68497

945  30  706

Kommunestyret  i  Bærum kommune
Rådhuset
1304 SANDVIKA

Kontrollrapport  2016  vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune

1. Generelt om  faglig styring og kontroll av  skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens  ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8.  april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveme  i saker  som

vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å  legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksj onen er

"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar  2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksj onen er "Instruks for skattekontorenes

kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar  2011.

Skattekontoret har ansvaret for  å  avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
. Intern kontroll

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

Skatte- og avgiftsinnkreving

Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteo kreverfunks'onen iht. skatteo kreverens årsra orter:

Antall årsverk  2016 Antall årsverk  2015 Antall årsverk  2014

38,7 38,1 41,7

Oppgitte tall gjelder felleskontoret for Asker og Bærum.

Postadresse Besøksadresse Sentralbord

Postboks  9200  Grønland Se www.skatteetaten.no eller 800  80  000

0134 Oslo ring gratis 800 80 000

Org. nr: 991733043 Telefaks

skattost@skatteetaten.no 22  17  01  21
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2.2  Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune er sammenslått med skatteoppkreverfunksj onen for
Asker kommune. Det sammenslåtte kontoret har også ansvaret for arbeidsgiverkontrollen i disse to
kommunene.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Bærum kommune viser per 31. desember 2016 en skatte— og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 28 866 139 080 og
utestående res’cansex2 på kr 681 125 690, herav berostilte krav på kr 40 156 205. Skatteregnskapet er
avlagt av kommunens skatteoppkrever 20. januar 2017.

3.2  Innkrevingsresultater

Vihar gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Bærum kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt Innbetalt Resultat- lnnbetalt av Innbetalt  av

innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i %)

i  MNOK  sum krav (i %) forrige år regionen

i  %

Restskatt ersonli eskatt tere 2014 784,1 95,74 95,50 96,89 94,04

Arbeids iverav ift 2015 7 242,2 99,90 99,90 99,90 99,86

Forskuddsskatt ersonli eskatt tere  2015 1 533,1 99,58 99,70 99,69  , 99,17

Forskuddstrekk 2015 17 963,5 99,96 100,00 99,98 99,96

Forskuddsskatt u ersonli e skatt tere 2015 2 177,6 99,97 99,92 99,95 99,95

Restskatt u ersonli e skat tere 2014 651,3 99,25 99,20 99,27 98,61

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens
resultatra orterin  :
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

arbeidsgivere antall kontroller kontroller i kontroll kontroll kontroll 2016 region (i %)

5 % 2016 2016 i % 2015 i % 2014 i %

7  604 380 231 3,0 3,3 5,0 4,2

Skatteoppkreverkontoret viser i sin rapportering for 2016 til at manglende resultatoppnåelse for
arbeidsgiverkontrollen skyldes nyansettelser, permisjoner og sykdom. I tillegg til ovennevnte har
skatteoppkreverkontoret rapportert at det er utført 17 personallistekontroller.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern
kontroll og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 20. september 2016.

Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for

områdene skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.

1Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

2  Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2
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A,

va

5. Resultat av utført kontroll

.  Intern  kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens

overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret.

' Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende

regelverk.

. Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Arbeidsgiverkontrollen utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 3,0 %

kontroller mot et krav på 5 %.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 verken gitt pålegg eller anbefalinger, jf.

rapport av 28. oktober 2016.

Vennlig hilsen

athrine Sjong

fung. avdelingsdirektør
Skatt øst

 

Kopi ti]:

. Kontrollutvalget for Bærum kommune

' Skatteoppkreveren for Bærum kommune

. Riksrevisjonen

3
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Arkivsak-dok. 17/00011-5 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
1. Planlagte saker 2017
2. Oversikt over saker som har vært behandlet 2017.
3. Invitasjon til konferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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1 
 

Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2017  
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens 
svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

23. januar 
Fotografering til 
Bæringen 16.45 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 

 Oppfølging av revisjonsmerknader fra 2015 

 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 

 Årsplan 2017 for kontrollutvalget 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 Referater 

 Eventuelt 

27. februar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Forvaltningsrevisjon Godt arbeidsmiljø i barnehagene? 

 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 

arbeidslivskriminalitet. 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2016 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2016 

 Sak om budsjettendring for revisjonen. 

 Referater 

 Eventuelt 

o Vurdere virksomhetsbesøk. 

27. mars 
Avlyst 

 

3. april 
 

 Orientering fra rådmannen om prosjekt «Optimalisering stab- og 
støttetjenester»  

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2016 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2016 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidslivskriminalitet 

 Forslag til endring av problemstillinger brukerstyrt personlig assistent 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Eventuelt  

24. april 
Kjell Nordengen 
vikarierer som 

sekretær 

  



25/17 Referater - 17/00011-5 Referater : Saker til behandling 2017

                                                                      Oppdatert 24.3.17 
 
 

2 
 

Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

29. mai 

 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.03.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.3.17 

 Kontrollrapport 2016 – skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune. 

Årsrapport fra skattekontoret 

  19. juni  

Kjell Nordengen 

vikarierer som 

sekretær 

 Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres? 

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønskes belyst. 

28. august  

 

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

25. september 

 

 Forvaltningsrevisjon: Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  

 Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistent 

 Rapport om intern kvalitetskontroll 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2017 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.17 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

23. oktober  

 

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på samhandlingsreformen, sak 2/17. 

 Forslag til revisjonens budsjett for 2018 og Handlingsprogram 2018 –2021 

 Budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn 2018 

20. november  Valg av forvaltningsrevisjoner for 2018 

 Møteplan 2018 

4. desember  

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 Virksomhetsplan 2018 – revisjonen 

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 (KU-forskrift § 8) 

 Rapport fra utførte etterlevelsesrevisjoner. 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2017. 

2018  Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17 - februar 

 

Utvalget benytter møterom B114, som ligger en trapp opp og inn i gangen til venstre. 
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Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2017  
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens 
svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

23. januar 
Fotografering til 
Bæringen 16.45 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 

 Oppfølging av revisjonsmerknader fra 2015 

 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 

 Årsplan 2017 for kontrollutvalget 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 Referater 

 Eventuelt 

27. februar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Forvaltningsrevisjon Godt arbeidsmiljø i barnehagene? 

 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 

arbeidslivskriminalitet. 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2016 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2016 

 Sak om budsjettendring for revisjonen. 

 Referater 

 Eventuelt 

o Vurdere virksomhetsbesøk. 

27. mars 
Avlyst 

 

3. april 
 

 Orientering fra rådmannen om prosjekt «Optimalisering stab- og 
støttetjenester»  

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2016 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2016 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidslivskriminalitet 

 Forslag til endring av problemstillinger brukerstyrt personlig assistent 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Eventuelt  

24. april 
Kjell Nordengen 
vikarierer som 

sekretær 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

29. mai 

 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.03.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.3.17 

 Kontrollrapport 2016 – skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune. 

Årsrapport fra skattekontoret 

  19. juni  

Kjell Nordengen 

vikarierer som 

sekretær 

 Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres? 

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønskes belyst. 

28. august  

 

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

25. september 

 

 Forvaltningsrevisjon: Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  

 Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistent 

 Rapport om intern kvalitetskontroll 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2017 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.17 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

23. oktober  

 

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på samhandlingsreformen, sak 2/17. 

 Forslag til revisjonens budsjett for 2018 og Handlingsprogram 2018 –2021 

 Budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn 2018 

20. november  Valg av forvaltningsrevisjoner for 2018 

 Møteplan 2018 

4. desember  

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 Virksomhetsplan 2018 – revisjonen 

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 (KU-forskrift § 8) 

 Rapport fra utførte etterlevelsesrevisjoner. 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2017. 

2018  Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17 - februar 

 

Utvalget benytter møterom B114, som ligger en trapp opp og inn i gangen til venstre. 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Tromsø  |  7 -  8. juni 2017 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  7. juni 2017 
 
 
 
           #fkt2017 
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Dag 1 
 

 
Onsdag 7. juni 2017 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
 
10.00 – 10.15 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
  
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
 
10:15 – 10.45   
 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité 
 

 
10.45 – 11.00 
  

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Fjord1-saken 
Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune 
 
Helseinnkjøpssaken 
Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune 
 
Åpenhet og etikk 
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge 
 

 
12.00 – 12.20 
 

 
Pause (Kaffe) 

 
12.20 – 13.00 
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
– paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen 
Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik 
 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Lunsj 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.00 – 14.30  
 

 
Registrering til årsmøte 2017 
 

 
14.30 – 15.30 
 

 
Årsmøte 2017 

 
17.00 – 19.00 

 
Sosialt program – omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 

 
20.00 
 

 
Felles middag på hotellet 
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Dag 2 Tor sdag 8 . juni 201 7

09.00 – 10 . 30
(m/innlagt pause)

Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg?

P rofessor Pet t er Gottschalk , Handelshøyskolen BI

10 . 30 – 10. 45 Spørsmål og kommentarer fra salen

10. 45 – 1 1 . 00 Pause /utsjekk ing

1 1 . 00 – 11. 3 0
Kommuneregnskap for politikere

Revisjonssjef Åge Sandsengen , Kommunerevisjon IKS

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13. 00 Kommuneregnskap for politikere, forts.

13. 00 – 13. 15 Spørsmål og kommentarer fra salen

13. 15 – 13. 30 Pause

1 3 . 30 – 14. 05
Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet?

Rådgiver Torbjørn Berglann , KonSek Midt - Norge IKS

14.05 – 14.20 Spørsmål og kommentarer fra salen

14. 20 – 14 . 3 0
Avslutning

S tyreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
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PRAKTISK INFORMASJON 

 
INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 
tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold 
kontrollutvalgssekretariat  | akfp@fredrikstad.kommune.no  |  Mobil: 414 71 166  | Tlf.: 400 05 206 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 
sekretariatet. 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775 

E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 
 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 4. april 2017. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

 Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 400 (Ikke medlem kr 6 900)  

 Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 
(Ikke medlem kr 5 500) 

 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

 Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2017: Kr 1 350 

 
ANNEN INFORMASJON 

 Omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 
 Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende 
bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning, 
deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike 
historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri. 

 
 Mack ligger i gangavstand fra hotellet. 

 

 Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø | Nettside 

Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca. 
15 minutter.  
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Arkivsak-dok. 17/00012-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar leders orientering til etterretning. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Leder vil orientere om en anonym henvendelse utvalget har mottatt. 
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