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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 01/19 Status sammenslåing Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00032-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Fellesmøtet tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Programplan På vei til en ny kommune 181218 

SAKSUTREDNING: 
Fellesmøtet mellom Oppegård kontrollutvalg og Ski kontrollutvalg 25.10.18 behandlet 
under Eventuelt følgende: 

Fellesmøter 2019  
Møteleder tok opp saken. 
Møteleder spurte om det var aktuelt med et fellesmøte og om medlemmene hadde innspill på 
aktuelle saker som kan tas opp i et fellesmøte. 

Ole Johnny Solberg spilte inn følgende sak: 
 Orientering om ordningen med personvernombud i ny kommune

Anne Marit Holene spilte inn følgende sak: 
 Orientering om varslingsrutiner i ny kommune (disse bør være på plass før 1.1.2020)

Roar Thun spilte inn følgende sak: 
 Orientering fra prosjektleder om status sammenslåing Nordre Follo [sekretariatets

utheving]

Bakgrunn for saken 
Den 1.1.2020 blir Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune med nærmere 60 000 
innbyggere og nærmere 5 000 ansatte fordelt på nærmere 4 000 årsverk. 

Etableringen av Nordre Follo kommune er organisert som et program med 17 
prosjekter. 

Prosessen er politisk styrt av fellesnemda som har fem kommunestyrerepresentanter 
fra hver kommune, og partssammensatt utvalg som består av en politiker fra hver 
kommune, leder og nestleder av fellesnemnda og en ansattrepresentant fra hver 
kommune. 

Vedlagt følger Programplan «På vei til en ny kommune», vedtatt 18.12.18. 
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Avslutning 
Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef har i e-post, datert 09.12.18, bekreftet at 
Program Nordre Follo vil bidra med orientering som ønsket.  
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Slik bygger vi Nordre Follo kommune 
Den 1.1.2020 blir Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune med nærmere 60 000 innbyggere og 
nærmere 5000 ansatte fordelt på nærmere 4000 årsverk. 

Etableringen av Nordre Follo kommune er organisert som et program med 17 prosjekter. Denne 
planen viser hvordan vi bygger Nordre Follo kommune. Det er definert mål, rammer, ansvar og roller, 
og synliggjør omfanget og fremdrift på et overordnet plan. Detaljer fremgår i prosjektbeskrivelser for 
det enkelte prosjekt. 

Prosessen er politisk styrt av fellesnemda som har fem kommunestyrerepresentanter fra hver 
kommune, og partssammensatt utvalg som består av en politiker fra hver kommune, leder og 
nestleder av fellesnemnda og en ansattrepresentant fra hver kommune. Politikere, innbyggere, 
ansatte, lag, foreninger og næringsliv er viktige deltakere i prosessen.  

Begge kommunestyrer har vedtatt en avtale om Nordre Follo kommune (oktober 2016). Her finner vi 
prinsippene for bygging av den nye kommunen. Vi arbeider etter verdiene likeverdighet, raushet, 
åpenhet, engasjement og respekt. Arbeidet skal bidra til mangfold, innovasjon og nytenkning. 

Dette dokumentet er en revisjon og videreføring av programplan  vedtatt av fellesnemnda 18.9.2018. 

2. Vi skal bygge Nordre Follo kommune 

2.1 Bakgrunn 
Forskrift om sammenslåingen ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.12.17. 
Navnet på den nye kommunen er Nordre Follo kommune. Oppegård og Ski kommuner fattet i 
oktober 2016 vedtak om å etablere en ny kommune fra 1.1.2020. Forhandlinger ble ført i september 
2016 og en samarbeidsavtale ble underskrevet.   

2.2 Organisering av prosessen 
Inndelingslova trer i kraft når kommuner skal slå seg sammen. Der står det blant annet:   

Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i §3 andre ledd 
bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga 
eller delinga. 

Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for 
det første driftsåret etter samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett i 
verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen 
for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld. 

Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle 
kommunestyra fylkestinga. Kvar av kommunane eller fylkeskommunane kan be departementet om å 
ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er mogeleg å kome til semje. 

Byggingen av den nye kommunen er organisert som et program som består av 17 prosjekter. 
Fellesnemnda er eier av programmet og utgjør den politiske ledelsen. Det er ansatt 
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administrasjonssjef som administrativ leder for programmet. Programmet har bred involvering av 
politikere, ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, innbyggere, lag, foreninger og næringsliv.  

Figuren nedenfor viser forholdet mellom politikk og administrasjon i programmet og organisering av 
programmet. Figuren utdypes i kapittel 5. 

Fellesnemnda
Programeier

Administrative
prosjekter

Koordinerte 
prosjekter

Politiske 
prosjekter

Politisk styringsnivå

Administrativt 
styringsnivå

Kommune-
styrene

Rådmanns-
møtet

Drøftings-
forum

Partssam-
mensatt utvalg

Gruppeleder-
forum

Arbeidsutvalg

Programstab

Administrasjonssjef
Programleder

Ledergruppen Nordre Follo

 

Figur: Programorganisering 

 

2.3 Viktige styringsdokumenter 
I tillegg til denne programplanen, er følgende dokumenter viktige for prosjektet: 

• Forskrift for sammenslåingen av Oppegård og Ski 
• Samarbeidsavtalen mellom Oppegård og Ski 
• Reglement Fellesnemnda 
• Kommunikasjonsstrategi med tilhørende tiltaksplan 
• Omstillingsavtalen 
• Organisasjonsmodell og overordnet organisering (04.06.18) 
• Organisering av virksomheterog staber (21.11.18) 
• Digitaliseringsstrategi 
• Prosjektbeskrivelser for hvert prosjekt 
• Overordnet gevinstrealiseringsplan (under arbeid) 
• Ny kommuneplan (under arbeid) 

Dokumentene er å finne på www.nordrefollo.no 
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3. Visjon, mål og faser for prosjekt Nordre Follo 
 

3.1 Visjon 
Visjon for Nordre Follo kommune er «Nær og nyskapende» (vedtatt av fellesnemnda 12.6.18). 

Visjonen er resultat av en bred medvirkningsprosess der innbyggere, lag, foreninger, næringsliv, 
folkevalgte og ansatte har gitt sine innspill til fellesnemnda. Visjonen skal inspirere og gi retning for 
hvor den nye kommunen. 

3.2 Verdier  
I tillegg til visjonen bygger vi ny kommune ut fra verdier hentet fra avtalen om å bygge Nordre Follo 
kommune: Likeverdighet, raushet, åpenhet, engasjement og respekt. Arbeidet skal bidra til 
mangfold, innovasjon og nytenkning. 

3.3 Mål  

Effektmål 
Programmets effektmål er basert på mål i avtalen om Nordre Follo kommune. Effektmål omhandler 
hva programmet skal oppnå utover programperioden og som vi kan bli målt på om fem til ti år etter 
programmets slutt. Disse må ses i sammenheng med mål i forslag til kommuneplan for Nordre Follo 
kommune. 

Effektmål Delmål 

Nordre Follo kommune gir et 
godt, likeverdig og variert tilbud 
til sine innbyggere 

1. Tjenestetilbudet er organisert på en hensiktsmessig måte 
med hensyn til kvalitet, omfang og effektivitet 

2. Tar på seg nye og større oppgaver  

3. By(er), tettsteder og bygder videreutvikler sine positive 
særpreg 

4. Sterke og stabile fagmiljøer gir utviklingsmuligheter for 
den enkelte ansatt 

5. Tjenestetilbudet ivaretar innbyggernes rettssikkerhet  

Nordre Follo kommune er en 
viktig premissleverandør for 
levedyktig samfunnsutvikling 
både lokalt og nasjonalt 

1. Arealplanlegging brukes som et sentralt verktøy for å 
sikre effektive transportårer og attraktive bo- og 
næringsområder innenfor rammen av et vern av dyrket 
mark, markaområder, strandsonen og viktige 
grøntstrukturer  

2. Styrker folkehelsearbeidet blant innbyggerne  

3. Legger til rette for et bærekraftig, innovativt og 
konkurransedyktig næringsliv  

4. Er i front på bruk av ny teknologi og nye løsninger  

5. Arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og 
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krisehåndtering er styrket  

6. Er foregangskommune på vei til å nå FNs bærekraftsmål 

7. Påvirker beslutningene i statlige og fylkeskommunale 
prosesser  

Nordre Follo kommune har en 
bærekraftig økonomi 

1. Sikrer at økonomien er i balanse og forblir solid i et 
langsiktig perspektiv  

2. Sikrer økonomisk handlingsrom for kommunen  

3. Tar høyde for økt tilflytting og demografiske endringer i 
befolkningen  

4. Antall interkommunale selskaper er redusert  

Nordre Follo kommune er en 
demokratisk og inkluderende 
kommune for innbyggere og  

egne ansatte 

1. Tilrettelegger for gode møteplasser for barn og unge og 
gir dem reell medbestemmelse 

2. Gode, åpne prosesser som legger til rette for medvirkning 
fra innbyggerne  

3. Sikrer sterk folkevalgt styring  

4. Systematisk og kontinuerlig medvirkning av ansatte 

 

Resultatmål  
Resultatmålene skal vi oppnå innen 1.1.2020. Programmet skal bidra til å oppfylle disse målene. 

1. Nordre Follo kommune er i drift fra 1.1.2020. 

2. Det er gjennomført systematisk arbeid for å skape en felles kultur i den nye kommune. 

3. Det er etablert bærekraftige finansielle måltall for Nordre Follo som er styrende for 
planlegging, budsjettering og økonomiforvaltningen i kommunen.  
 

4. Det er utviklet nye nærdemokratiske ordninger. 

5. Nordre Follo har systematisert medvirkning og involvering av innbyggere, ansatte og 
samarbeidspartnere i sitt arbeid. 

6. Alle ansatte kjenner sin rolle, oppgaver og plass i organisasjonen. 

7. Alle ansatte og folkevalgte kjenner til og følger felles verdier og etiske retningslinjene for 
Nordre Follo kommune. 

8. Nordre Follo er på vei til å bli en prosjektmoden organisasjon, det vil si at 
prosjektkompetansen har økt. 

9. Nordre Follo er på vei til å bli en utviklings- og innovasjonsmoden organisasjon, det vil si at 
utviklings- og innovasjonskompetansen har økt. 
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3.4 Fasene i programmet 
Nedenfor følger milepælene for programmet. Mer informasjon om det enkelte prosjekt kommer i 
senere kapitler. 

Fase 1 Planlegging 
Fase 1 er ferdig og det vises til orienteringssak 21/17 i Fellesnemnda om rapportering for fase 1.  

Fase 2 Gjennomføring 
Fase 2 er ferdig, og det vises til orienteringssak 28/18 i Fellesnemnda om rapportering etter første 
kvartal 2018, rapportering per 12. juni 2018 i orienteringssak til arbeidsutvalget (sak 36/2018) og 
rapportering 2. tertial til Fellesnemnda sak 50/2018.  

Fase 3 Avslutning 
Milepæl Status Kvartaler 2019 

1 2 3 4 
 Plan for overføring av virksomheter (organisering, lokalisering, 
innplassering) til Nordre Follo kommune er vedtatt 

     

Prosjekter er avsluttet. Resultater er klare for implementering      
Overordnet risikoanalyse for programmet Nordre Follo er revidert      
Kommunikasjonsstrategiens tiltaksplan er revidert      
Risiko- og sårbarhetsanalyse for overgang til ny kommune er 
gjennomført 

     

Beredskapsøvelse er gjennomført      
Sekretariatsordning for Kontrollutvalget i Nordre Follo er besluttet      
Alle administrative reglementer er vedtatt      
Overføring av virksomheter er klargjort      
Nytt kommunestyre er konstituert      
Politiske reglementer og styringsdokumenter er vedtatt      
Budsjett og handlingsplan 2020-2023 er vedtatt      

4. Ressurser - ansvarsdeling mellom programmet og Oppegård og 
Ski kommuner 

Å bygge Nordre Follo kommune er omfattende endringsarbeid som krever økonomiske og 
menneskelige ressurser. Staten bidrar med til sammen 65,6 millioner kroner i reformstøtte og 
engangsstøtte for 2017-2019. Dette dekker: 

• Fellesnemndas virksomhet 
• Prosjektorganisasjon 
• Frikjøp av tillitsvalgte/vernetjeneste 
• Grensejusteringssak 
• Kommunikasjonstiltak 
• Kulturtiltak for å bygge ny kommune 

Oppegård og Ski kommuner bærer kostnadene ved: 

• Prosjektdeltakelse av ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og ansatte 
• Utviklings- og innovasjonsarbeid 
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• Investeringer og drift (nye systemer, implementeringskostnader mv) 
• Strategisk budsjett-og planarbeid for Nordre Follo kommune 
• Igangsatte tiltak for lønnsharmonisering før 1.1.2020 

Våren 2018 er det gitt innspill til 1. tertial budsjettrapport 2018 for Oppegård og Ski kommuner om 
behov for bevilgninger knyttet til etableringen av Nordre Follo kommune (sak 29/2018 i 
fellesnemnda). Å forberede forsvarlig drift av Nordre Follo kommune fra 2020, herunder 
samlokalisere virksomheter, anskaffe ny IKT-plattform og anskaffe og implementere nye 
organisasjonsovergripende systemer for budsjettplanlegging, regnskap, lønn, HR og sak/arkiv er noen 
av de mest omfattende, arbeidsintensive og kostbare investeringer som gjøres i forbindelse med 
etablering av ny kommune. 

Samtidig er potensialet for gevinstrealisering både med hensyn til effektivisering, men også økt 
kvalitet og brukervennlighet, større åpenhet/innsyn, bedre styring og internkontroll betydelig.   

Videre ble det våren 2018 utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag til rammesak 2019-2022 – 
Oppegård, Ski og Nordre Follo kommuner (sak 36/2018). 

Det vises til vedtak i kommunestyrene i Oppegård og Ski i henholdsvis 1. tertial budsjettjustering 
2018 (Oppegård sak 41/2018  og Ski sak 74/2018)  og rammesak 2019-2022 (Oppegård sak 42/2018 
og Ski sak 75/18). 

I sak 48/2018 i Fellesnemnda er det gitt innspill til handlingsprogram 2019. 

 

5. Roller og ansvar i programmet 
Det er viktig å sikre god politisk og organisatorisk forankring og tydelige roller og ansvar i arbeidet 
med å etablere den ny kommunen.  

Figuren i kap 2.2 viser overordnet organisering av programmet. De enkelte prosjektene blir beskrevet 
i kapittel 6. 

5.1 Politisk organisering 

Fellesnemnda 
Fellesnemnda eier programmet med å bygge den nye kommunen. 
 
Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsen av sammenslåingen av kommunene, jfr. 
inndelingsloven. I samarbeidsavtalen mellom Oppegård og Ski står det at fellesnemnda behandler 
alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen av kommunene. Kommunene har ansvaret for 
egen drift frem til og med 31.12.2019. Spørsmål som er av betydning for den nye kommunen skal bli 
lagt frem for fellesnemnda før vedtak. Fellesnemnda kan på eget initiativ uttale seg om saker som er 
til behandling i kommunenes forskjellige utvalg, og som kan ha konsekvenser for 
sammenslåingsprosessen og den nye kommunen, herunder kommuneplanene. 
 
Fellesnemnda består av fem kommunestyrerepresentanter fra hver kommune.  
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Fast medlem varamedlem 
Oppegård kommune  
Thomas Sjøvold (H) nestleder i 2018, leder i 2019 Melissa Kristiansen (H) 
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Jens Nordahl (MDG) 

Ski kommune  
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Morten Ellingsen (Ap) Bård Hogstad (SV) 
Anders Eidsvaag Graven (Sp) Marthe Arnesen (MDG) 

Vetle Bo Saga (Ap) 
Tore B. Kristiansen (Rødt) 

Anne Kristin Linnestad (H) Karin Kværner (FrP) 
Kurt Soltveit (KrF) 
J. Kristian Bjerke (H) 
Cecilie Pind (H) 

Helge Bunæs (H) 

 
Reglement for fellesnemnda ble vedtatt av kommunestyrene 16. januar 2018. 

 

Felles kommunestyremøter 
Det vil bli avholdt felles kommunestyremøter for vedtak av saker som ikke er delegert til 
fellesnemnda, og overordnede, strategiske meldinger og planer. 

Møtene vil ha felles debatt med etterfølgende votering i det enkelte kommunestyre. 

Reglement for møtene er hhv Oppegård eller Skis kommunestyrereglement, avhengig av hvilken 
kommune møtet avholdes i.  

 

Partssammensatt utvalg (PSU) 
Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal sørge for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer korrekt i 
forhold til lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet.  

Partssammensatt utvalg består av en politiker fra hver kommune, leder og nestleder av fellesnemnda 
og en ansattrepresentant fra hver kommune. 
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Medlem Varamedlem 
Oppegård kommune 
Thomas Sjøvold (H) leder 2018, nestleder 2019 1. Kjell G. Pettersen (H) 

2. Ida Lindtveit Røse (Krf) 
3. Inger Johanne Bjørnstad (V) 

Merete Bellingmo 

Monica Skogbakken, ansattrepresentant Kersti Pape, ansattrepresentant 
Ski kommune 
Hanne Opdan (Ap) nestleder 2018, leder 2019 1. Anders Eidsvaag Graven (Sp) 

2. Anne Kristine Linnestad (H) 
3. Morten Ellingsen (Ap) 

Helge Bunæs (H) 

Anita Lorentzen, ansattrepresentant Eirik Sjøvoll, ansattrepresentant 
 

Hovedverneombudene og rådmennene i Oppegård og Ski har møte- og talerett. 

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de 
ansatte. 

Reglement for PSU ble vedtatt av fellesnemnda 24. april 2018. 

 

Arbeidsutvalg 
Hovedoppgaven til arbeidsutvalget er å gjøre vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell 
art. Arbeidsutvalget innstiller til fellesnemnda. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i 
Fellesnemnda. 

Medlem 
Oppegård kommune 
Thomas Sjøvold (H) nestleder 2018, leder 2019 
Ski kommune 
Hanne Opdan (Ap) leder 2018, nestleder 2019 
 

Gruppelederforum 
Gruppelederforum består av gruppelederne for hvert parti i kommunestyrene og ordførerne.  

Gruppeleder Parti 
Oppegård  
Kjell G. Pettersen H 
Merete Bellingmo Ap 
Synnøve Kronen Snyen SV 
Inger Johanne Bjørnstad V 
Ida Lindtveit Røse KrF 
Jens Nordahl MDG 
Geir Aage Amundsen Uavhengig 
Thomas Sjøvold (ordfører) H 
Ski  
Morten Nordahl Ellingsen Ap 
Anne Kristine Linnestad H 
Karin Kværner FrP 
Camilla Edi Hille  V 
Bård Hogstad SV 
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Anders Eidsvaag Graven Sp 
Tore Kristiansen Rødt 
Marthe Arnesen MDG 
Ola Øygard PP 
Kurt Soltveit KrF 
Hanne Opdan (ordfører) Ap 
 

Gruppelederforum er et rådgivende organ for fellesnemnda. Gruppelederforum skal derfor ikke 
behandle saker eller fatte vedtak.  Temaer som trenger bred politisk forankring blir lagt frem for 
gruppelederforum. Møtene er åpne og annonseres i forkant.  

 

5.2 Administrativ organisering  

Administrasjonssjef 
Administrasjonssjef Gro Herheim er administrativ leder av programmet og blir administrasjonssjef i 
Nordre Follo kommune 1.1.2020.  
 
Fellesnemnda delegerer ansvar til administrasjonssjef. Administrasjonssjef innstiller og rapporterer 
til arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og fellesnemnda. 
 
Fellesnemnda fastsatte fullmakter for administrasjonssjef høsten 2018. 
  

Ledergruppen Nordre Follo kommune 
Ledergruppen i Nordre Follo ble besluttet av adminisrasjonssjef 11. juni 2018.  

Administrasjonssjefens ledergruppe leder etableringen av Nordre Follo kommune, koordinert med 
løpende drift i Oppegård og Ski kommuner. 

 

Navn Stilling 
Gro Herheim Administrasjonssjef 
Lars Henrik Bøhler Assisterende administrasjonssjef 

Stabsleder budsjett og finans 
Jane Short Aurlien Stabsleder organisasjonsutvikling 
Lars Henrik Bøhler (konstituert) 
Roy Johansen fra 01.02.19. 

Stabsleder digitalisering 

Sten Tore Svennes Kommunalsjef oppvekst og læring 
Marit J. Rød Kronborg Kommunalsjef helse og mestring 
Else Karin Myhrene Kommunalsjef arbeid og inkludering 
Monica Lysebo Kommunalsjef samfunn og bærekraft 
Ellen Wibe Kommunalsjef eiendom og bydrift 
Anne Melsom Kommunalsjef kultur og samskaping 
 

Rådmannsmøtet 
I rådmannsmøtet møter administrasjonssjefen og rådmennene i Oppegård og Ski. Formålet med 
denne arenaen er å koordinere etableringen av Nordre Follo kommune med drift og avvikling av 
Oppegård og Ski kommuner.  
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Drøftingsforum 
Drøftingsforum består av en representant fra hver av hovedsammenslutningene i Oppegård og Ski, 
hovedverneombudene, administrasjonssjef og HR-sjefene i kommunene. HR-sjefene representerer 
rådmennene og har tale- og forslagsrett. Forumet er en samarbeidsarena for overordnede forhold 
mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Forumet behandler saker meldt inn fra både arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden. 

Medlem Organisasjon/stilling 
Gro Herheim (leder) Administrasjonssjef 
Trine Bjella Ebbestad Akademikerne, Oppegård 
Knut Bjørnskau Akademikerne, Ski 
Kersti Pape LO, Oppegård 
Anita Lorentzen LO, Ski 
Monica Skogbakken Unio, Oppegård 
Eirik Sjøvoll Unio, Ski 
Lars-Gøran Engerdahl YS, Oppegård 
Monica Meyer YS, Ski 
Anne Turid Strat Hovedverneombud, Oppegård 
Marit Ravnan Hovedverneombud, Ski 
Gudrun Birkelund Virksomhetsleder, HR, Oppegård 
Øyvind Kramer Virksomhetsleder HR, Ski 

 

Programstab 
Programstaben bistår administrasjonssjefen i arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune. 
Staben har en rådgivende funksjon. Samtlige i stab er prosjektledere for ett eller flere prosjekter. 

Staben bistår blant annet med 
• Program-/prosjektledelse 
• koordinering og rapportering 
• kartlegging og utredning 
• forberedelse av saker til politisk behandling 
• planlegging og gjennomføring av arrangementer 

5.3 Tillitsvalgte og verneombuds roller 
Tillitsvalgte og verneombud deltar i hele prosessen med å bygge ny kommune.  

Det er viktig å sikre tillitsvalgte og vernetjeneste tilstrekkelige rammevilkår for å kunne bidra i 
omstillingsprosessen med å bygge en ny kommune. Dette skjer blant annet gjennom frikjøp. 

Ansattes representanter har formell medvirkning gjennom partssammensatt utvalg (PSU) og 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene i drøftingsforum. Hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudene kan møte i administrasjonssjefens ledergruppe, prosjektgrupper og 
arbeidsgrupper. Omfang og representasjon avklares med arbeidsgiver. 

Administrasjonssjef, programstab og prosjektledere skal bidra til å sikre nødvendig oversikt slik at 
tillitsvalgte og verneombud lett finner frem til møter det er relevant å delta på.  

Det er etablert et prosjektstyre for hvert prosjekt. I prosjektstyret sitter prosjektleder, en fra 
ledergruppen og en tillitsvalgt. 
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6. Prosjekter 
Arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune er delt inn tre grupper: politiske, koordinerte og 
administrative prosjekter. Figuren nedenfor viser en oversikt over alle prosjektene.  Alle prosjektene 
vil på enkelte punkter ha avhengigheter til hverandre. Prosjektlederne sammen med programstaben 
har ansvar for å klargjøre arbeidsfordelingen mellom prosjektene. 

 
 

Det er utarbeidet prosjektbeskrivelser/prosjektplaner for alle prosjektene, og disse revideres ved 
behov. I disse fremgår detaljer om blant annet ansvarsforhold, oppgaver, milepæler, fremdrift og 
involvering av ansatte, ledere og andre. 

I tabellene nedenfor fremgår de viktigste oppgavene og når disse er planlagt utført. 

For å styrke koordineringen mellom prosjektene er det etablert nettverk for prosjekter som har flest 
grensesnitt og avhengigheter. Det er utpekt koordinator for hvert nettverk.  

Overordnede linjer: rosa prosjekter 

Medarbeidere, arbeidsmiljø og prosesser: blå prosjekter 

IKT-oppgaver: brune prosjekter 

 

 

 

 

 

Politiske prosjekter 

Politisk organisering 

Felles kultur og identitet 

Kommune- og fylkestings-
valget 2019 

Koordinerte prosjekter 

Kommuneplan 

Arbeidsgiverpolitikk 

Eierskap og interkommunalt 
samarbeid 

Økonomisk politikk 

Administrative prosjekter 

Tjenesteutvikling og innovasjon 

Harmonisering av fagsystemer 

Organisering 

Kommunikasjon 

IKT-plattform 

Økonomi, HR, anskaffelser 

Sak/arkiv/depot 

Eiendommer og infrastruktur 

Matrikkel, kart, komtek 

Overordnet styring 
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6.1 Politiske prosjekter 
De politiske prosjektene er styrt av folkevalgte med bistand fra administrasjonssjef, programstab og 
kommunenes administrasjoner. 

Fellesnemnda har vedtatt prosjektbeskrivelser for prosjektene og oppnevnt politiske arbeidsgrupper 
som gjennomfører oppgavene i prosjektet. Arbeidsgruppene holder fellesnemda løpende orientert. 

 

Politisk organisering 
Arbeidsgruppeleder for oppgave 2, 3, 4 og 5: Kjell G. Pettersen 

Arbeidsgruppeleder for oppgave 6 og 7: Rannveig Kvifte Andresen 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

1 Delta i folkevalgtprogrammet Moderne politisk lederskap       
2 Utarbeide forslag til nærdemokratiske ordninger      
3 Utarbeide forslag til modeller for samskaping       
4 Hente erfaringer fra oppgaveutvalgene      
5 Utarbeide forslag til politisk utvalgsstruktur      
6 Utarbeide forslag til politisk delegeringsreglement      
7 Utarbeide forslag til politisk reglement      

    Politisk orientering/samling  Politisk vedtak 

 

Identitet og felles kultur 
Politisk arbeidsgruppeleder: Hilde Irmelinn Sønnervig 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Planlegge og gjennomføre aktiviteter for å bygge felles kultur      
    Politisk orientering/samling  Politisk vedtak 

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 
Fellesnemnda er valgstyre. 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

1 Planlegge kommune- og fylkestingsvalget 2019      
2 Gjennomføre kommune- og fylkestingsvalget 2019      
3 Evaluere kommune- og fylkestingsvalget 2019      

6.2 Koordinerte prosjekter 
Koordinerte prosjekter krever tett dialog mellom politisk og administrativt nivå. Dette skjer i 
hovedsak gjennom behandling av saker i fellesnemnda. 
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Kommuneplan 
Det erutarbeidet kommuneplan for Nordre Follo kommune som er sendt på høring. Planen blir et 
viktig styringsdokument for den nye kommunen. Planen gir politikere og ansatte i Oppegård og Ski 
anledning til å konkretisere samarbeidsavtalen mellom Oppegård og Ski, og jobbe seg sammen om 
mål og strategier for den nye kommunen. 

Prosjektleder: Anne Holten 

Oppgaver Status Kvartaler 
2019 
1 2 3 4 

Høring samfunnsdel      
Høring arealdel      
Vedta kommuneplan (hhv. Oppegård og Ski)      
Foreslå tjenestetilbud i Kolbotn og andre tettsteder, ikke 
stedbundne tjenester  

     

Utarbeide Planstrategi 2019-2023      
Utarbeide kunnskapsdokument for folkehelse      
Evaluere kommuneplanarbeidet       

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

Prosjektet har avhengigheter til alle øvrige prosjekter. 

 

Arbeidsgiverpolitikk 
Det utvikles ny arbeidsgiverpolitikk for Nordre Follo kommune.  

Prosjektleder: Elin Voksøy  

Oppgaver Status Kvartaler 
2019 
1 2 3 4 

Utarbeide forslag til nye avtaler og ordninger (lønn-, 
arbeids- og pensjonsvilkår) 

     

Utarbeide etiske retningslinjer       
Utarbeide varslingsrutiner      
Utarbeide arbeidsgiverstrategi       
Inngå arbeidsavtaler med alle ansatte      
Etablere lederutviklingsprogram      
Etablere medarbeiderprogram      
Utarbeide verdier for organisasjonen      
Utarbeide plan for kulturbygging      
Utarbeide struktur for HMS-arbeid      
Kartlegge kompetanse og kompetansebehov      
Utarbeide overordnet kompetanseplan, herunder økt 
prosjekt- og innovasjonskompetanse 

     

Utarbeide målrealiseringsplan      
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse       
Gjennomføre evaluering av arbeidet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 
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Eierskap og interkommunale samarbeid 
Oppegård og Ski deltar i en rekke interkommunale selskaper og samarbeid. Det foretas en 
gjennomgang av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester med tanke på en hensiktsmessig 
drift og styring av tjenestene. Antall interkommunale selskaper skal reduseres. 

Prosjektleder: Stein Egil Drevdal 
 
 
Oppgaver Status Kvartal 

2019 
1 2 3 4 

Informasjonsinnhenting       
Politiske (re-) forhandlinger       
Politiske beslutning vedr. selskap og samarbeid      
Etablering av tjenester i egen regi      
Utarbeide eiermelding for vedtak i 2020    

 

 
 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

Prosjektet har særlig avhengigheter til prosjektene arbeidsgiverpolitikk, økonomisk politikk, 
tjenesteutvikling og innovasjon, eiendommer og infrastruktur og overordnet styring. 

 

Økonomisk politikk 
Det skal utformes en ny økonomisk politikk i Nordre Follo fra 2020. Videre må det skje en 
harmonisering på veien mot ny kommune. Det skal legges til rette for en langsiktig og bærekraftig 
økonomistyring.  

Prosjektleder: Erlend Nordby 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Utarbeide forslag til budsjettstrategier      
Utarbeide prinsippnotat, prosedyrer og rutiner for budsjettprosessen 2020 ny      
Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling      
Utarbeide finansielle måltall og utrede handlingsregler (ny)      
Etabler rutiner for publisering av økonomiske analyser (ny)      
Utarbeide prinsipper for mål- og rammesak, budsjett og handlingsprogram       
Utarbeide oversikt over kommunens posisjoner i fond, stiftelser, (aksje-
)selskaper, pensjonsfond og garantiforpliktelser 

     

Utarbeide forslag til prøvebudsjett for 2019 -2022       
Utarbeide forslag til budsjett 2020-2023       
Utarbeide strategi for å styrke fullstendighet, realisme og troverdighet i 
budsjettet (ny) 

     

Utarbeide prosedyrer for målstyrt budsjettprosess (ny)      
Utarbeide prinsipper for langsiktig drifts- og investeringsbeslutninger i 
kommunen (ny) 

     

Utarbeide prinsipper for kapitalforvaltning (ny)      
Kartlegge inntektspotensialet (ny)      
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Utarbeide alternative ressursallokeringsmodeller for lovpålagte 
tjenesteområder (ny) 

     

Utarbeide forslag til økonomi- og finansreglement      
Utarbeide gevinstrealiseringsplan      
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse       
Evaluere prosjektet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

Prosjektet har særlig avhengigheter til prosjektene kommuneplan, eierskap og interkommunalt 
samarbeid, tjenesteutvikling og innovasjon, økonomi, HR, anskaffelser og overordnet styring. 

 

6.3 Administrative prosjekter 
Nedenfor følger prosjektenes viktigste oppgaver så langt de er kjent. 

  

Tjenesteutvikling og innovasjon 
Tjenesteområdene i Oppegård og Ski skal videreutvikles til nye, bærekraftige og fremtidsrettede 
tjenester i Nordre Follo kommune. 

Prosjektet skal utarbeide gevinstrealiseringsplan. Det vil være både ikke prissatte nyttevirkninger, det 
vil si kvalitative gevinster som økning i kvalitet, sikkerhet, medarbeidertilfredshet, bruker- og/eller 
innbyggertilfredshet og omdømme, og prissatte nyttevirkninger. 

 

Prosjektleder: Gunilla Martinsson 

Oppgaver Status Kvartal 

2019 

1 2 3 4 

Definere og prioritere tjenesteutviklings- og innovasjonsområder      

Gjennomføre innovasjonsprosjekter      

Utarbeide en utviklings- og innovasjonsstrategi      

Støtte lederne for nye tjenesteområder og stabsfunksjoner i overgangen til 
drift 

     

Utarbeide gevinstrealiseringsplan      

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse      

Evaluere prosjektet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak  

Prosjektet har særlig avhengigheter til prosjektet kommuneplan, organisering, overordnet styring og 
økonomisk politikk. 
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Harmonisering av IKT fagsystemer 
Harmonisering av IKT fagsystember er tatt ut av prosjektet tjenesteutvikling og innovasjon og 
etablert som eget prosjekt.  Prosjektet har ansvaret for anskaffelser av nye IKT fagsystmer for å sikre 
driften fra 2020. Eksisterende fagsystemer i de to basiskommunene skal harmoniseres og nye 
systemer anskaffes etter behov. Det er behov for korte beslutningsveier og tett kopling til øvrige 
prosjekter som har IKT-relaterte oppgaver. 

Prosjektleder Ingvild Egin 

Oppgaver Status 2019 

1 2 3 4 

Anskaffelser av nye fagsystemer      

Utarbeide gevinstrealiseringsplan      

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse      

Plan for videreføring og implementering i ny kommune      

Evaluere prosjektet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak  

 

Organisering 
Det utarbeides ny administrativ organisering for Nordre Follo kommune. Ny organisering skjer 
gjennom en organisasjonsutviklingsprosess med involvering av ledere, tillitsvalgte og ansatte. 

Prosjektleder: Rikke Bækkevold 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Kvalitetssikring av ny organisering      
Avklare arbeidsformer, møteplasser og 
samhandlingsstrukturer i ny administrativ organisering 
(ny) 

     

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse       
Evaluere organisasjonsutviklingsprosessen      

 Politisk orientering 

Prosjektet har særlig avhengigheter til prosjektene arbeidsgiverpolitikk, tjenesteutvikling og 
innovasjon og overordnet styring. 

 

Kommunikasjon 
Prosjektet utarbeider rammer for kommunikasjonsvirksomheten i Nordre Follo kommune.  

Prosjektleder: Marit Fjestad Nilsen 
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Oppgaver Status Kvartal 

2019 

1 2 3 4 

Forslag til organisering av kommunikasjonsvirksomheten inkludert 
ansvarsområde, forventninger, kompetanse, roller, oppgaver, systemer, 
rutiner mm. 

     

Kommunikasjonsstrategi inkl. pressereglement og strategi for sosiale medier      

Utarbeide og implementere profilprogram      

Utarbeide prosjektbeskrivelse for klarspråkarbeidet i Nordre Follo.      

Utvikle kommunikasjonskanaler for ekstern og intern kommunikasjon. 
Nettsider – informasjon og flere digitale tjenester, 
intranett/samhandlingsplattform, løsning for å overføre politiske møter på 
nettet, ev. videreføring av informasjonsavis til innbyggerne, varslingssystem, 
sider/profiler i sosiale medier, system for medieovervåkning 

     

Fase 2 av tiltaksplan for prosessen fram mot Nordre Follo kommune, spesielt 
med tanke på intern kommunikasjon for felles identitet og kultur 

     

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

 

IKT-plattform 
Den nye kommunen skal være en digital kommune med arbeidsprosesser som støttes av gode IKT-
systemer. 

Prosjektleder: Bjarne Holm 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Utarbeide IKT-plattform – basisplattform for sentrale 
systemer og brukere  

     

Etablere integrasjonsmotor      
Videreutvikle plattform og tjenester      
Utarbeide gevinstrealiseringsplan      
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse       

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

 

Økonomi, HR, anskaffelser 
Det skal på plass nødvendige funksjoner innen regnskap, lønn og HR, samt systemer for anskaffelser 
av varer og tjenester. 

Prosjektleder: Lene Tønder 
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Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Kartlegge, samordne og gjøre vurdering av avtaler, og 
vurdere mulighet for videreføring eller behov for  nye 
avtaler  

     

Lære opp brukere av nytt system      
Klargjøre og Implementere system      
Utarbeide gevinstrealiseringsplan      
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse      
Evaluere prosjektet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

Prosjektet har særlig avhengigheter til økonomisk politikk, IKT-plattform og overordnet styring.  

 

Sak, arkiv, depot 
Det skal anskaffes et felles sak- og arkivsystem for alle saksbehandlere i Nordre Follo kommune. 
Målet er å ha et velfungerende og solid fundament på plass 1.1.2020, og realisere ytterligere 
gevinster påfølgende år. 

Prosjektleder: Gunnhild Fivelstad 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Gjennomføre anskaffelse      
Installasjon og testing      
Etablere integrasjoner      
Opplæring      
Dokumenthåndtering (ny)      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

Prosjektet har særlig avhengigheter til politisk organisering, IKT-plattform, eierskap og 
interkommunalt samarbeid og overordnet styring. 

 

Matrikkel, kart, komtek 
Prosjektet skal oppdatere matrikkel, endre like veinavn og slå sammen databaser og kartklienter. 

Prosjektleder: Stein E. Engebretsen 

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Endre nødvendige veinavn      
Utarbeide ny grunnkretsinndeling ved grensejustering      
Rette avvik mellom grunnbok og matrikkel      
Oppdatere matrikkelen med kretsendringer      
Kvalitetsheving og sammenslåing av      
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kartdatabaser/systemoppsett 
Kvalitetsheving og sammenslåing av KOMTEK (gebyr)      
Flytte driften av kart og KOMTEK som følge av avvikling av 
IKT Follo 

     

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse      
Evaluere prosjektet      
Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

 

Eiendommer og infrastruktur 
Den samlede eiendomsmassen som Oppegård og Ski besitter utgjør store verdier. Det skal sikres 
optimal bruk av den kommunale eiendomsmassen. 

Prosjektleder: Bjørn Fredrik Kristiansen   

Oppgaver Status Kvartal 
2019 
1 2 3 4 

Vurdere  beskaffenhet og fremtidig bruk av kommunale 
eiendommer (forlenget) 

     

Utrede og gjennomføre forserte sammenslåinger eller 
samlokaliseringer av enkeltvirksomheter (forlenget) 

     

Vurdere behov for formålsbygg i fremtiden (forlenget)      
Utarbeide eierskapsstrategi (forlenget)      
Inngår i eierskapsstrategi      
Utarbeide overordnet lokaliseringsplan (forlenget)       
Utarbeide flytteplan for berørte virksomheter      
Prinsipper for utleie av lokaler til lag, foreninger og 
frivillighet (ny) 

     

Samarbeidsavtale mellom Nordre Follo kirkelige fellesråd og 
Nordre Follo kommune (ny) 

     

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser       
Evaluere prosjektet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

 

Overordnet styring 
Prosjektet skal utvikle en framtidsrettet styringsmodell for å sikre at målene til Nordre Follo 
kommune nås.  Modellen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak, bidra til 
kvalitetsutvikling i kommunens tjenester, sikre etterlevelse av lover og forskrifter og fremme læring, 
forbedring og innovasjon i organisasjonen. 

Prosjektleder: Rikke Bækkevold 
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Oppgaver Status 2019 
1 2 3 4 

Prinsippnotat Overordnet styring (forlenget)      

Utarbeide kvalitetssystematikk (forlenget)      

Utarbeide internkontrollsystem (forlenget)      
Vedtak/beslutning av nødvendige reglementer og 
retningslinjer 

     

Utarbeide administrativt delegeringsreglement       
Utarbeide overordnede styringsdokumenter (forlenget)      
Utarbeide beredskapsplan (forlenget)      
Gjennomføre beredskapsøvelse       
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse       
Evaluere prosjektet      

 Politisk orientering/temamøte  Politisk vedtak 

Prosjektet har avhengigheter til andre prosjekter som politisk organisering, arbeidsgiverpolitikk, 
økonomisk politikk, tjenesteutvikling og innovasjon. 

 

7. Overordnet risikoanalyse (ROS)  
Etableringen av Nordre Follo kommune er organisert som et program med til sammen 17 prosjekter. 
Hvert prosjekt rapporterer løpende på forhold knyttet til usikkerhet til administrasjonssjefen. 

Mulighetene for programmet som helhet ligger i de ambisjoner Ski og Oppegård kommuner vedtok i 
2016 og vedtatt visjon i 2018 og kommuneplanen som er under arbeid.  

Oppsummert er det fire risikoer som det er en omforent holdning om at der de største for 
programmet som helhet. Disse er: 
1. Tid (nok ressurser, riktig kompetanse, evne å prioritere) 
2. Programstyring, gjennomføringskraft (koordinert ledelse) 
3. Informasjon (nå fram med viktige budskap) 
4. Kulturbygging 
 

Det er høy risiko knyttet til mulighet for å levere på tid, kostnad og kvalitet når det gjelder 
anskaffelse og implementering av vedtatt og nødvendig infrastruktur innen digitalisering/IKT-system, 
grunnet juridiske, kapasitetsmessige og kostnadsmessige forhold. 

Det er satt inn en rekke tiltak for å redusere risiko: 

Styringsmodell med klare ansvar Etablert styringsmodell 
Ansatt administrasjonssjef 
Innplassert nye kommunalsjefer og stabsleder 

Programadministrasjon Programplan revideres jevnlig 
Systemstøtte for program/prosjektarbeid implementert  
Ansatt programstab, prosjektledere 

Tilgang på ressurser Ski og Oppegård kommuner avgir ressurser løpende 
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Prosess for organisering  
Noe bruk av ekstern kapasitet og kompetanse når dette ikke er 
tilgjengelig i programmet, Oppegård eller Ski 
Utreder alternative strategier for å sikre forsvarlig drift fra 
1.1.2020 

Prioritering, realistisk 
ambisjonsnivå 

Politisk og administrativ ledelse beslutter helhetlige 
prioriteringer og ambisjonsnivå 
Prosjektene innstiller på prioritering innenfor 
prosjektmandatene 

Informasjon/kommunikasjon Revidert kommunikasjonsstrategi med tilhørende tiltaksplan 
Tilpasset og hyppig kommunikasjon med ulike interessenter i 
ulike kanaler 
Ukentlig nyhetsbrev til ansatte fra uke 45, 2018 
Kommunikasjonskampanje våren 2019 under planlegging 

Kulturbygging Gjennomfører ulike aktiviteter med aktuelle målgrupper, 
herunder Nordre Follo-potten 

 

8. Interessenter 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over de viktigste interessentene i programmet. Det er identifisert 
kommunikasjonstiltak overfor disse i plan for kommunikasjonstiltak (sak 34/2018 i fellesnemnda).  

Innbyggere 
Politikere 
Ansatte i kommunene 
Media 
Lag og foreninger 
Næringsliv 
Interkommunale selskap og samarbeid 
Follo-kommunene 
Regionale og statlige myndigheter 
 

9. Prosjektstøtteverktøy 
Programmet har tatt i bruk et nytt digitalt verktøy, Prosjektportalen, i april 2018. Verktøyet har en 
rekke prosjektmaler, det er utarbeidet brukerveiledninger og det holdes kurs. Det er mulig for flere å 
jobbe i samme dokument samtidig. Gjennom prosessen med å slå sammen to kommuner har vi en 
unik mulighet til å heve prosjektkompetansen slik at Nordre Follo kommune er en prosjektmoden 
organisasjon 1.1.2020. 

10. Rapportering 
Det rapporteres til arbeidsutvalget og fellesnemnda på programplan hvert tertial. Rapporteringen 
inneholder opplysninger om status for prosjektet i sin helhet, og status for enkeltprosjektene med 
hensyn til oppgaver, fremdrift, økonomi/ressurser og risiko/usikkerhet.  
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 02/19 Status arbeid med GDPR og personvernombud i 
  Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00033-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Fellesmøtet tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Organisasjonsmodell og overordnet organisering 040618 

SAKSUTREDNING: 
Fellesmøtet mellom Oppegård kontrollutvalg og Ski kontrollutvalg 25.10.18 behandlet 
under Eventuelt følgende: 

Fellesmøter 2019  
Møteleder tok opp saken. 
Møteleder spurte om det var aktuelt med et fellesmøte og om medlemmene hadde innspill på 
aktuelle saker som kan tas opp i et fellesmøte. 

Ole Johnny Solberg spilte inn følgende sak: 
 Orientering om ordningen med personvernombud i ny kommune [sekretariatets

utheving]

Anne Marit Holene spilte inn følgende sak: 
 Orientering om varslingsrutiner i ny kommune (disse bør være på plass før 1.1.2020)

Roar Thun spilte inn følgende sak: 

 Orientering fra prosjektleder om status sammenslåing Nordre Follo

Bakgrunn for saken 
Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres 
EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. 

Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysningsregelverk, 
herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å behandle 
personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, plikter for behandlingsansvarlige 
og databehandlere, overføring av personopplysninger over landegrensene og regler 
om tilsyn og sanksjoner. 

Reglene gjelder for både private og offentlige aktører. 

EUs personvernforordning (GDPR) pålegger alle offentlige og en rekke private 
virksomheter å utnevne et personvernombud. Ombudet skal føre kontroll med 
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virksomhetens etterlevelse av personvernregelverket og gi råd til ledelse og ansatte 
om personvern. 

Oppegård kommune og Ski kommune har registrerte personvernombud, her. 

Vedlagt følger organisasjonsmodell og overordnet organisering, 04.06.18 (se spesielt 
under kulepunktet Juridisk avdeling på side 9) 

Avslutning 
Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef har i e-post, datert 09.12.18, bekreftet at 
Program Nordre Follo vil bidra med orientering som ønsket.  

Ås, 28.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/


2/19 Status arbeid med GDPR og personvernombud i Nordre Follo kommune - 19/00033-1 Status arbeid med GDPR og personvernombud i Nordre Follo kommune : Organisasjonsmodell og overordnet organisering 040618

 
          

1 

 

 

  

ORGANISASJONSMODELL OG 

OVERORDNET ORGANISERING 

VI BYGGER EN NY KOMMUNE BASERT PÅ TILLIT, 

SAMHANDLING OG GODE RELASJONER   

04.06.18   
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INNHOLD 

Vedlegg ................................................................................................................................................................... 2 

Innledning – om noe nytt og noe kjent ................................................................................................................... 3 

Politiske føringer for oppdraget .............................................................................................................................. 4 

Innspill fra virksomhetene og tjenestene - Hovedtrekk .......................................................................................... 5 

Modell for helhetlig styring, samhandling og flerfaglig arbeid ............................................................................... 7 

Organisasjonsmodell overordnet organisering ....................................................................................................... 8 

Vurderinger og begrunnelse for forslag til organisasjonsmodell .......................................................................... 11 

Organisering – Videre arbeid og prosess .............................................................................................................. 13 

Når valgt strategi, kultur og ledelse forsterker hverandre .................................................................................... 14 

 

VEDLEGG  

Arbeidet med overordnet organisering av Nordre Follo bygger på en rekke vedtak, dokumenter, arbeid og 

prosesser. Disse er lagt som vedlegg og finnes på www.nordrefollo.no og på intranettene i Oppegård og Ski 

kommuner. Vedlegg i grønt er utarbeidet som del av dette dokumentet. Vedlegg i kursiv publiseres på dato. 

a. Høringsbrev: Overordnet organisering. Valg av organisasjonsmodell. 16.04.18 

b. Høringsdokument: Overordnet organisering. Valg av organisasjonsmodell. 16.04.18 

c. Høringsuttalelser: Tilbakemeldinger på overordnet organisering. Presentasjon 03.05.18 

d. Høringsuttalelser: Tilbakemelding på overordnet organisering. Notat 03.05.18 

e. Sammenstilling av høringsuttalelser til overordnet organisering. Notat 10.05.18 

f. Oppsummering høringsinnspill. Notat 13.05.18 

g. Uttalelse fra Drøftingsforum, Møtereferat 15.05.18,  

h. Alternative modeller for organisering av stabsfunksjoner. Presentasjon 29.05.18 

i. Samarbeidsavtalen Nordre Follo. Avtale om ny kommune. 2016 

j. Prosjektplan Nordre Follo 2020, versjon 2. Februar 2018 

k. Kunnskapsgrunnlag Nordre Follo. Desember 2017 

l. Særtrekk, muligheter og utfordringer Nordre Follo. Notat Kommuneplan. Desember 2017 

m. Prosessnotat 1: Organisasjonsutvikling; prosess, mål, verdier og prinsipper. 22.12.17. 

n. Prosessnotat 2: Stabil og kompetent ledelse i Oppegård og Ski. 14.12.17 

o. Innspill til overordnet organisering fra virksomhetene.  Februar 2018 

p. Presentasjon felles ledermøte 22.03.18 

q. Vellykket omstilling. Plakat til alle arbeidsplasser. 22.03.18 

r. Omstillingsavtale for Nordre Follo; Beholde, rekruttere og utvikle. Fellesnemnda 24.04.18 

s. Prosedyre for innplassering av ledere og nøkkelpersonell. Fellesnemnda 24.04.18 

t. Delegering av fullmakt til prosjektleder. Fellesnemnda 15.05.18 

u. Prosessnotat 3: Verdier førende for arbeidet, august 2018 

v. Prosessnotat 4: Plan for organisasjonsutvikling tjenester og virksomheter Høst 2018, pr. 29.06.18 

w. Orienteringssak om overordnet organisering til PSU/FN, august 2018 

x. Visjon/Kommuneplanens samfunnsdel – råutkast, pr. 20.06.18 
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INNLEDNING – OM NOE NYTT OG NOE KJENT  

Å bygge en kommune tar tid og skal ta tid. Vi skal bygge nye systemer og strukturer, vi skal etablere felles 

forståelse av oppdrag, roller og mål. Vi skal forstå hverandre på tvers av fag og innarbeide nye arbeidsformer 

og felles kultur. Og det viktigste av alt; vi skal bygge en kommune som til en hver tid tar utgangspunkt de behov 

våre innbyggere har og de prioriteringer og mål våre folkevalgte setter.  

Kunnskapsbasert utvikling 

Vi tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlagene virksomhetene i Oppegård og Ski har utarbeidet. Her fremgår 

dagens organisering, tjenesteprofil, trender og satsingsområder. Vi legger til grunn de utviklingstrekk og 

utfordringsbilde som fremkommer i Perspektivmeldingen og de særlige kjennetegn ved Nordre Follo som er 

beskrevet i arbeidet med Kommuneplanen - våre kvaliteter, muligheter og utfordringer vi må gripe fatt i. 

Høy endringstakt 

Kommunens inntekter er knyttet til hvilke behov våre innbyggere har. For å levere de rette tjenestene i tråd 

med stadig nye behov hos våre innbyggere, må vi ha høy endringstakt, både i utvikling av ny politikk og i 

utvikling av våre tjenester. Folkevalgtrollen er også i endring, og som administrasjon må vi organisere oss for å 

imøtekomme våre folkevalgtes behov. Vi må styrke vårt arbeid for å synliggjøre det politiske handlingsrommet 

og gjennom høy etisk og faglig standard – bidra til å styrke våre folkevalgtes gjennomføringskraft. 

Forventninger til noe nytt og noe kjent 

Valgt organisasjonsmodell skal ta hensyn til de ambisjoner og behov som våre folkevalgte og innbyggere setter 

for videre utvikling. Samtidig må vi ivareta lovverk og forvaltningsprinsipper som har sine røtter utenfor de 

fullmakter og handlingsrom som er gitt oss. Det er klare forventninger til at organisasjonsmodellen skal speile 

de mest aktuelle «nye» behovene; som nødvendigheten av gode modeller for samskaping mellom folkevalgte 

og innbyggere, og mellom tjenestemottagere og oss som tjenesteleverandører. Samtidig må en organisasjons-

modell bli forstått av oss ansatte - for å klargjøre roller, styringslinjer, oppgaver, resultatansvar og fullmakter. 

Attraktiv arbeidsplass 

Vi bygger arbeidet vårt på Omstillingsavtalen for Nordre Follo. Den har som prinsipp at vi i arbeidet skal 

«Beholde, rekruttere og utvikle». Som organisasjon vil vi fremme et medarbeider- og lederskap som gjør at vi 

skal være en attraktiv arbeidsplass. Vi må utarbeide systematikk for å sikre helhetlig styring og vi må utvikle 

gode møteplasser for god resultatstyring, samskaping og strategisk arbeid – der alle ansatte skal få bidra. 

Arbeidsform er viktigere enn organisering 

Ett viktig hovedtrekk i innspillene fra virksomhetene til valg av overordnet organisasjonsmodell er at 

arbeidsform er viktigere enn organisasjonsmodell. Lokalisering og utforming av arbeidsplassene våre likeså. 

Beslutning om organisasjonsmodell er derfor bare et utgangspunkt for hvordan vi vil videreutvikle våre 

tjenester. Det er vår arbeidsform og kultur for samskaping og involvering, vår evne til nysgjerrighet og faglig 

utvikling i ny kommune - som er avgjørende for hvordan vi lykkes i vårt oppdrag.  

Utviklingsarbeid skal ta tid  

Vi skal ikke være ferdige 1. januar 2020, men vi skal ha organisert oss slik at våre innbyggere og folkevalgte da 

kan være trygge på at vi leverer forsvarlige og gode tjenester i tråd med vedtatte mål. Valg av 

organisasjonsmodell er en hjørnestein i dette arbeidet. Det viktigste arbeidet gjenstår; å organisere våre 

tjenester og virksomheter. Vi skal fylle modellen med gode arbeids-prosesser og møteplasser, organisasjonens 

verdier og kulturuttrykk. Vi skal avklare forventninger til oss som medarbeidere og ledere, sette mål og tiltak 

for den enkelte tjeneste og fagmiljø, utarbeide oversikt og rutiner for å sikre god rolleforståelse og lage 

bemanningsplaner og tjenestebeskrivelser. Organisasjonsmodellen gir oss et rammeverk å jobbe i – og sammen 

skal vi få valgt modell til å virke. Alt blir bra til slutt. Er det ikke bra så er det ikke slutt. 

Gro Herheim, Administrasjonssjef Nordre Follo 
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POLITISKE FØRINGER FOR OPPDRAGET 

 

Modellen til høyre viser regjeringens mål med 

kommunereformen som velferdsreform. 

Samarbeidsavtalen om Nordre Follo 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski har i avtalen satt klare 

mål for Nordre Follo og føringer for byggingen av den nye 

kommunen. Etableringen skal:  

 «Ta utgangspunkt i verdiene likeverdighet, raushet, 

åpenhet, engasjement og respekt  

 Legge til rette for at fagmiljøene lærer av hverandre, 
og tar med seg det beste fra dagens kommuner  

 Bidra til mangfold, innovasjon og nytenkning  

 Involvere og ivareta de ansatte  

 Sikre en balansert lokalisering av tjenester og 
kommunale arbeidsplasser  

 Gjøre kommunen i stand til å påta seg nye og større 
oppgaver» 

Samarbeidsavtalen setter også viktige rammer for den overordnede organiseringen for Nordre Follo ved å 

tydeliggjøre hva organisasjonen skal levere etter 1. januar 2020. Eksempler på ambisjoner og forventninger er: 

«Kommunen har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innen gode 

helse- og omsorgstjenester.», «Det bør være kort vei til lokale kultur- og idrettstilbud.», «Frivillig arbeid er et 

vesentlig bidrag til velferden i samfunnet.» og «Nordre Follo kommune skal være i front på bruk av teknologi og 

nye løsninger.» 

Kommuneplan – visjon og mål 

Visjon og mål for Nordre Follo er under utarbeidelse som del av Kommuneplan. Vedtak av visjon er planlagt i 

juni 2018 og for overordnede mål i februar 2019. Dette blir førende for videre utvikling av organisasjonen.  

Kommunestyrene har vedtatt at De forente nasjoners bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet.  

Omstillingsavtalen 

Omstillingsavtalen er en avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Avtalen har som mål å 

sikre en forutsigbar omstillingsprosess for kommunenes ansatte. Avtalen gir føringer for arbeidet med 

organisasjonsstruktur og innplassering. Avtalen har en sterk profil på å beholde, rekruttere og utvikle ansatte 

under omstillingsarbeidet. Avtalen varer frem til 31.12.21. 

 

Delegering av fullmakt til prosjektleder og prosedyre for innplassering av ledere og nøkkelpersonell 

Prosjektleder (administrasjonssjef) er delegert fullmakt til å beslutte administrativ organisering, ansette 

ledergruppe og innplassere ledere og ansatte i ny organisasjon.  

Prosjektplan Nordre Follo 

Prosjektplanen beskriver hvordan arbeidet med byggingen av Nordre Follo kommune skal organiseres og 

styres. Det er besluttet at overordnet organisering skal være vedtatt i annet kvartal 2018 og at organisering av 

øvrige virksomheter og tjenester skal være vedtatt senest fjerde kvartal 2018. 

 

 

Tjenesteproduksjon 

Gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne 

Samfunns-
utvikling 

Helhetlig og 
samordnet 
samfunns-
utvikling 

Økonomisk robusthet 

Bærekraftige og 
økonomisk robuste 

kommuner 

Demokratisk 
arena 

Styrket 
lokal-

demokrati 
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INNSPILL FRA VIRKSOMHETENE OG TJENESTENE - HOVEDTREKK 

Følgende oppsummerer hovedtrekkene i innspillene fra virksomhetene og tjenestene februar 2018.  

Hovedfunn 

Arbeidsform vies gjennomgående mer oppmerksomhet enn valg av organisasjonsmodell. Herunder hva som 

vurderes å være viktige ledelses- og organisasjonsprinsipper som tillit, handlingsrom, korte beslutningsveier, 

samarbeid på tvers, sterke fagmiljøer, resultatfokus, myndig-gjorte medarbeidere, prosessarbeid og 

involvering.  

Overordnet organisering 

Innspillene trekker i hovedsak samme retning. Det gis noe mer detaljerte innspill for sentrale stabs- og 

støttefunksjoner enn for øvrig tjenesteproduksjon. Det er i innspillene i liten grad direkte motstrid eller 

åpenbare konflikter. Flere dilemma er synliggjort. Dette gjelder særlig spørsmålet om organisering av 

virksomheter, i spørsmålet om koordinering mellom tjenester og virksomheter og i spørsmålet om organisering 

av stabsfunksjoner. Det er et noe delt syn på hvor sterke føringer som bør legges for organisering av 

virksomhetene i denne fasen våren 2018, i forhold til fasen høsten 2018.  

Organisering og ledelse 

Innspillene gir samlet sett følgende beskrivelse av ønsket lederskap og hvordan valg av organisasjonsmodell bør 

støtte ønsket lederskap og rammer for utøvelse av ledelse:  

 Lederskap preget av kompetanse, engasjement og utviklingsfokus 

 Lederskap med tydelig resultatansvar og klare fullmakter både faglig og økonomisk 

 Lederskap som legger til rette for og praktiserer korte beslutningsveier 

 Lederskap som oppleves nær og i god relasjon til medarbeiderne 

 Lederskap som gir tillit og som prøver ut nye måter å organisere tjenestene på 

 Lederskap som sikrer samhandling og helhetlig styring gjennom å prioritere arenaer for dette  

 Lederskap som effektiviserer eget arbeid gjennom å utnytte rådgivningskompetansen i organisasjonen  

Organisering og medarbeidere 

Innspillene beskriver hvordan organiseringen bør støtte medarbeiderne sin utøvelse av fag og arbeid, og 

kjennetegn for ønsket medarbeiderskap med mål om faglig trygghet og kvalitet, utvikling, effektivitet og 

handlingsrom: 

 Medarbeidere som har høy faglig kompetanse og integritet 

 Medarbeidere som har ansvar, tillit til å ta beslutninger og opplever seg myndig-gjort  

 Medarbeidere som blir involvert i utviklingsarbeidet, også på tvers av fag og tjenester 

 Medarbeidere som har gode rutiner og prosedyrer for sitt arbeid 

 Medarbeiderne som har godt arbeidsmiljø, der det praktiseres åpenhet omkring beslutninger og nærhet til 

ledelsen  

Organisering, folkevalgt ledelse og innbyggere 

Innspillene fokuserer på noen særlige forhold hvor praktisering av valgt organisering må styrke 

rammebetingelsene for folkevalgt ledelse og god tjenesteproduksjon. Det forutsettes: 

 Høy grad av åpenhet og tillit mellom administrasjon og politikk  

 Synliggjøring og styrking av det politiske handlingsrommet  

 Vern av nærheten og tilgjengeligheten mellom innbyggere og folkevalgte 

 Styrking av innbyggermedvirkningen i tjenesteproduksjonen 
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Følende oppsummerer hovedtrekkene i innspillene fra virksomhetene april 2018.  
 
Hovedfunn 
Det gis bred tilslutning til valgt organisasjonsmodell (84 % mener at organiseringen er relevant for de oppgaver 
og utfordringer kommunen er satt til å håndtere). Virksomhetene støtter at modellen legger til rette for: 

 Utøvelse av godt lederskap 

 Tydelig resultatansvar 

 Økt produktivitet og effektivitet 

 Tverrfaglig samarbeid (helhetlig ledelsesperspektiv) 

 God tjenesteleveranse 

 God samhandling med innbyggere og politikere 
Det er noe svakere tilbakemelding på kriteriet «Økt produktivitet og effektivitet». Vurderingen samlet sett er at 
det gis betraktelig større tilslutning enn forventet på kriteriene. 
 
Lederne er særlig opptatt av:  

 En fullmaktstruktur som underbygger kort vei til beslutning mellom leder og ansatt 

 Tilstrekkelig med stab-/støttefunksjoner for å sikre kapasitet til ledelse i tjenestene 

 Samarbeidsfora som fremmer tverrfaglighet 

 Tydelig resultatansvar og fokus på helhetlige løsninger 

 Stort handlingsrom med klare delegasjoner som gir kort vei til beslutning 

 Ledelsesprinsipper som bygger på tillit og utvikling, fremfor styring og kontroll 

 Et akseptabelt lederspenn 

 Gode overordnede mål og klare strategier 

 Rolleklarhet og effektive beslutningslinjer 

 Sikre en organisering i resultatenheter med tjenester som naturlig hører sammen 

 Godt tverrfaglig samarbeid 

 Hensiktsmessig størrelse på tjenesteområdene og gode tjenestebeskrivelser 

 Skape effektive og gode møte- og samarbeidsarenaer, gjerne formaliserte 

 Skape en kultur for å jobbe på tvers og ikke utelukkende bli målt på økonomisk ramme 

 Stabsfunksjoner med et tydelig ansvar og mandat på tvers 

 Tverrfaglige team med faste fagpersoner fra fagmiljøene 

 Fokus på tjenester og tjenesteutvikling hvor brukernes behov kartlegges 

 Eget tjenesteområde for medborgerskap, innbyggerdialog og samskaping 
 
Det gis også en rekke innspill til sammenhenger og helheter, både mht fordeling av tjenester mellom 
områdene, og til arbeidsdelingen i stab og mellom stab og linje.  
 
Oppsummering innspill og høring 

 Det gis tilslutning til valgt organisasjonsmodell. Høringsforslaget datert 16.04.18 legges derfor til 
grunn. 

 Det gis en rekke innspill mht plassering av nøkkelfunksjoner, enkelte politikk- og tjenesteområder og 
betegnelser. Der det er stor grad av enighet i innspillene. Der endringen støtter opp under valgte 
prinsipper for overordnet organisering, er disse imøtekommet.  Andre innspill avventes drøftet og 
avklart i prosessen høsten 2018. 

 Det gis en rekke innspill til hvordan få valgt modell til å virke best mulig. Innspillene vurderes nærmere 
i det videre arbeidet. 

 Det gis en rekke innspill til arbeidet høsten 2018 mht organisering av virksomheter og tjenester. 
Innspillene legges til grunn for videre arbeid. 

 Det presiseres at vurdering av korte beslutningsveier må sees fra tjenestemottagers perspektiv. 

 Det presiseres at beskrivelsen av organisasjonsmodell og overordnet organisering er utgangspunktet 
for den nye ledergruppens oppdrag med å organisere tjenestene og virksomhetene høsten 2018. 
Hovedstrukturen og oppgavefordelingen i valgt modell ligger til grunn. Samtidig åpnes det for justering 
av begreper og i fordelingen av ansvar mellom tjenesteområdene, dersom prosessen høsten 2018 
tilsier dette. 
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MODELL FOR HELHETLIG STYRING, SAMHANDLING OG FLERFAGLIG ARBEID 

 
Det er i dokumentet beskrevet en rekke forhold omkring hvordan valgt modell skal virke, og hva som er 
sentrale premisser og forutsetninger for dette. Følgende presiseres: 
 

 Fordeling av arbeidsoppgaver mellom stabene og valgt modell for disse begrunnes i risikovurdering 
tilknyttet stor arbeidsbelastning, behov for koordinering, helhetlig prioritering og ressursallokering for 
dagens staber i Oppegård, Ski og Nordre Follo frem mot 2020 og inn i ny kommune. Forsvarlig drift og 
tjenesteproduksjon prioriteres, samt grunnlag for videre innovasjon og tjenesteutvikling. Forsert 
implementering av ny organisasjonsmodell for stabene vurderes høsten 2018. Det varsles samtidig at 
Nordre Follo fra 2021 vil gjennomføre årlige organisasjonsgjennomganger for sikre kontinuerlig vurdering 
av behov for organisatoriske justeringer, som følge av endringer i mål og rammer for tjenesteleveransene. 

 Det vil bli arbeidet med å visualisere samhandlingen mellom tjenestene, stabene og ledergruppene, for å 
beskrive vårt felles ansvar for å levere tjenester til innbyggere, gjester, samfunns- og næringsliv og sikre 
helhetlig styring og utvikling. 

 
 Til arbeidet med å organisere tjenestene og virksomhetene høsten 2018 vil det bli beskrevet nærmere 

hvordan valgt organisasjonsmodell sammen med bevisst lokaliseringspolitikk, arbeidsplassutforming og 
arbeidsform må virke sammen og komplementært for å sikre ønsket kvalitet i tjenesteproduksjonen.  

                      
 Valgt visjon, motto, verdier, etiske retningslinjer, delegeringsreglement, modell for kompetanseutvikling, 

involvering og deltagelse i strategiske prosesser skal understøtte ønsket organisasjonskultur og valgte 
kjennetegn på leder- og medarbeiderskap som beskrevet i dette dokumentet. 

Innbyggere, 
gjester, 

samfunns- og 
næringsliv 
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områdene 

Stabs- 
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Ledergruppe 

Organisering 
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ORGANISASJONSMODELL OVERORDNET ORGANISERING 

 I organisasjonsmodellen er begrepet «tjeneste» valgt for å beskrive oppgaver som er lagt til det enkelte 

ansvarsområde.  

 Beskrivelsen av tjenester og politikkområder under er ikke koblet til dagens organisering eller hvordan det 

enkelte tjenesteområde eller stab skal organisere seg høsten 2018, hverken i antall eller struktur. 

 Rekkefølge på plassering av stabsfunksjoner og tjenester i modellen, er tilfeldig.  

 Modellen beskriver kun større områder og tjenester, og beskrivelsen er ikke fullstendig fordi en rekke 

tjenester og funksjoner først vil plasseres i prosessen høsten 2018. Herunder klargjøring av ansvar og 

samarbeidsmodeller i forebyggende og helsefremmende arbeid. Noen forhold beskrives nærmere i 

påfølgende tekst. 

                    KOMMUNESTYRET 

                   ANSVAR FOR LEVERANSER TIL KOMMUNENS INNBYGGERE, GJESTER, SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIV 

 Hovedmodellen tydeliggjør kommunalsjefenes resultatansvar og stabenes ansvar for helhetlig utvikling, 

støtte og rådgivning til tjenestene. Administrasjonssjefens ledergruppe består av: administrasjonssjef, ass. 

administrasjonssjef, 6 kommunalsjefer og 3 stabsledere. Titlene vurderes etter vedtak om ny kommunelov. 

Titlene er ikke koblet til betegnelsene i HTA. Det er ikke beskrevet titler på ledernivåene i 

tjenesteområdene og stab. Dette avklares nærmere i prosessen høsten 2018. 

 Modellen bygger på forutsetningen om samhandling og felles innsats for å nå overordnede mål for 

kommunen som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, demokratisk arena og tjenesteleverandør. 

 Hovedmodellen forutsetter og legger til rette for korte beslutningsveier – med delegert myndighet, ansvar 

og tilgjengelige virkemidler til utøvende ledd. Det er i denne omgang ikke tatt stilling til lokale stab-

/støttefunksjoner i det enkelte tjenesteområde/virksomhet.  
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Konkretisering av ansvarsområder for Staber og tjenesteområdet Kultur og samskaping 

 Budsjett og finans har ansvar for økonomistyring, økonomiplanen, utvikling og drift av budsjett- og 
finansieringssystemer, utarbeidelse av økonomisk politikk, finans- og gjeldsforvaltning, budsjett- og 
økonomianalyser, harmonisering av ressursnivå, lønn, regnskap, økonomirapportering, resultatoppfølging 
av tjenesteområdene, fakturering, innkjøp/anskaffelser, rammeavtaler, eierstyring, eksterne 
tilskuddsordninger, Controller og kostnadskontroll/-styring. En sentral oppgave vil være å støtte og veilede 
tjenestene mht budsjettering, kostnadsstyring og avvikshåndtering/tiltak. Systemeier lønns- og 
regnskapssystem. 

 Organisasjonsutvikling har ansvar for HR, personalforvaltning, HMS, forvaltningsrevisjon, ROS-analyser, 

ressurskartlegging, ordninger for rekruttering og nærvær, kompetanseutvikling, leder-støtte, arbeidsgiver-

politikk, lov- og avtaleverk, samfunnssikkerhet og beredskap. En sentral oppgave vil være å medvirke til at 

det blir skapt en kultur for tjenesteutvikling og innovasjon i organisasjonen. 

 Digitalisering har ansvar for bygge digital kommune, strategi og IKT (drift og utvikling), datasikkerhet 

(informasjonssikkerhet og personvern), selvbetjeningsløsninger, automatisering, robotisering, arkitektur og 

plattform, porteføljestyring applikasjoner, IT-anskaffelser, leverandørstyring, prosjektleveranser, 

brukerstøtte, medvirke til at det blir skapt en kultur for effektivisering, standardisering, digitalisering og 

innovasjon i tjenestene og være samarbeidspartner for aktører som har konkrete ideer til 

digitaliseringsprosjekter i kommunen i tråd med overordnede mål. Avdelingen skal kunne understøtte 

strategiske utviklingsoppgaver som Smartby-konsept og verktøy for innbygger- og samfunnsdialog. 

 Kommunikasjon og politisk sekretariat, Analyse og Juridisk avdeling er tre selvstendige avdelinger, 

direkte underlagt administrasjonssjefen. 

o Kommunikasjon og politisk sekretariat har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon og 

informasjonsarbeid, omdømmebygging, pressekontakt og dokumentasjonssenter 

(arkiv/post/trykkeri). Avdelingen skal fungere som servicekontor og merkantil støtte for de 

folkevalgte og administrativ ledelse og sekretariat for politiske råd og utvalg. Sentrale tjenester er 

å bistå som støtteapparat for ordføreren i det daglige arbeidet, gjennomføring av møter, sørge for 

folkevalgtes arbeidsvilkår, og gjennomføring av valg, folkeavstemminger og innbyggerinitiativ. 

Bidra i utviklingen av digitale løsninger for folkevalgte og innbyggere etter prinsippene om 

åpenhet, dialog, samskaping og meroffentlighet. 

o Analyse og strategi har ansvar for utarbeidelse av behov-, tjeneste- og samfunnsanalyser, 

oppbygging av kvalitetssystem, resultatstyring og kvalitetssikring, årshjuls-prosesser og politiske 

styringsdokumenter/målbilder, FoU, og koordinering av kommunens strategi- og 

planleggingsoppgaver. Ett hovedansvar er å jobbe sammen med tjenestene i strategiprosesser og 

bidra til at disse er i tråd med fremtidig målbilde. 

o Juridisk avdeling skal utvikle og levere advokattjenester og juridisk rådgivning. Funksjoner som 

mobbeombud, varslingssekretariat og personvernombud legges til området. Avdelingen skal bidra 

til å bedre innbyggernes rettssikkerhet i møte med kommunen og støtte administrativ og 

folkevalgt ledelse i aktuelle problemstillinger. Området skal arbeide både for å ivareta 

kommunens egne interesser, og bidra med rådgivning der privatrettslige og offentligrettslige 

problemstillinger griper inn i hverandre. Avdelingen vil kunne utrede, gi vurderinger og råd samt 

inneha prosedyrekompetanse på mindre saker, samt på barnevern-saker, etisk regelverk og bidrar 

til god etterlevelse av lov og regelverk, synliggjøring av kommunens ansvar, vurdering av 

handlingsalternativer og risiko samtidig som det legges til rette for vekst og utvikling (compliance 

el. risikostyring og etterlevelse).  

Felles for stabsfunksjonene er ansvaret for å drive fagnettverk og team på tvers i organisasjonen.  

 Tjenesteområdet Kultur og samskaping skal bidra til bedre samhandling, videreutvikle og styrke de gode 

lokalsamfunnene og lokaldemokratiet gjennom arenaer for nærdemokratiske ordninger (eksempelvis 

Oppgaveutvalg, «Fellesskaperne» og Lokalutvalg – men også bruk av digitale løsninger), herunder barne- 

og ungdomsrådet. Hensikten er å bidra til at kommunen i større grad sees på som det lokale fellesskapet, 
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der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere, som en ressurs og partner gjennom nye og lokale 

former for samskaping og samarbeid. Området vil kunne drive egne program for oppfølging av politiske 

satsingsområder (eksempelvis implementering av FN`s bærekraftmål eller andre prioriterte områder, jf. 

vedtatt kommuneplan). Som del av Innbyggertorget omfattes funksjoner som sentralbord og resepsjon. 

Området vil være kontaktpunkt for regionalt og nasjonalt samarbeid. Kulturskole, kulturinstitusjoner, 

ungdomsklubbene, SLT-koordinator og Bibliotek ligger til området.  

Modellen på neste side (ref. Asker kommune) beskriver ambisjonene før ønsket utvikling, fra 60-tallet og 

kommunens strenge myndighetsutøverrolle, via 90-tallets servicerolle, til at kommunen i dag ses på som hele 

«det lokale fellesskapet», der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere som en ressurs og partner 

gjennom nye former for samskaping og samarbeid. 

 

Følgende legges til grunn for det videre arbeidet med organisering av tjenestene og stabsområdene: 

 Det etableres faste møteplasser, med tilhørende årshjul, for: 

o Administrasjonssjefens ledergruppe (Administrasjonssjef, ass. administrasjonssjef, kommunalsjefer og 

stabsledere) 

o Utvidet ledergruppe (Administrasjonssjefens ledergruppe og øverste ledernivå i tjeneste- og 

stabsområdene) 

o Oppgave- og fagnettverk (Eksempelvis innen oppgavene rekruttering og kommunikasjon, kvalitet, 

kultur for endring, og fagområdene boligsosialt arbeid og forebyggende arbeid for ungdom og 

innbyggerdialog.) 

 Det forutsettes at det strategiske ansvaret for å utvikle leveransene og tjenestene ligger i utvidet 

ledergruppe og at administrasjonssjefens ledergruppe samarbeider om en balansert og hensiktsmessig 

organisering i tjenesteområdene for å sikre at utvidet ledergruppe kan ta det ansvaret og rollen. 

 Det videre arbeidet med organisering høsten 2018 vil drøfte hensiktsmessigheten av fordelingen av 

tjenester og funksjoner og behov for evt. justeringer mellom ansvarsområdene. Det utarbeides oversikt 

over hvilke tjenester som har faglig oppfølgingsansvar for kommunens eierskap i selskap og samarbeid. 

 Det skal i de enkelte tjenesteområde, tjeneste og stab vurderes organisering, lokalisering og arbeidsform 

som fremmer både nærhet til innbyggerne og styrking av fagmiljø (eksempelvis gjennom etablering av fag- 

og oppgave-team).  

 Organisering av «Kommunikasjon og politisk sekretariat», «Juridisk avdeling» og «Analyse og strategi» 

høsten 2018 ledes av henholdsvis stabsleder for «Organisasjonsutvikling» og administrasjonssjefen for 

«Analyse og strategi». 
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VURDERINGER OG BEGRUNNELSE FOR FORSLAG TIL ORGANISASJONSMODELL 

I organisasjonsmodellen er følgende intensjoner lagt til grunn: 

 Overordnet organisering kan lett bistå og arbeide i overenstemmelse med flere alternative politiske 
utvalgsmodeller, organiseringer og satsingsområder 

 Overordnet organisering legger til rette for korte beslutningsveier 

 Overordnet organisering gir den enkelte kommunalsjef et hensiktsmessig kontrollspenn og ansvarsområde 
og nærhet til den operative virksomheten og driften 

 Overordnet organisering sikrer et godt innbyggerperspektiv i ledergruppa ved å ha bred faglig 
representasjon 

 Overordnet organisering sikrer god helhetlig styring og utvikling på tvers av virksomhetsområdene  

Premisser i ny organisasjonsmodell 

 Målsettingene for etableringen av Nordre Follo, forarbeidene til ny kommunelov og innspillene fra 
virksomhetene har vært avgjørende for forslaget til overordnet organiseringen.  

 Organisasjonsstrukturen må på en effektiv måte tilrettelegge for å imøtekomme kapasitets- og 
kompetansebehov både i kommuneledelsen og i tjenestene, nødvendig for å sikre helhetlig og strategisk 
planlegging, styring og iverksetting. Det er samtidig avgjørende å sikre at den nye kommunen ivaretar 
behovene fra ansatte om at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for myndig-gjorte 
medarbeidere, og at det tilrettelegges for gode politiske prosesser og gode og likeverdige tjenester.  

 Det forutsettes etablering av gode samskapings-arenaer med tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivåer i 
organisasjonen og sterke strukturer for ekstern og intern kommunikasjon- og informasjonsflyt. 

Overordnede målsetninger og organisering  

Overordnet organisering gjenspeiler intensjonen med sammenslåingen, tuftet på kommunens 
samfunnsoppdrag og politiske målsetninger: 

 Styrket lokaldemokrati og innbyggermedvirkning. Det etableres et eget område for «Kultur og 
samskaping» som har et særskilt ansvar for å støtter opp under behovet for nær samhandling og 
kommunikasjon mellom kommune og innbyggere.  

 Beste oppvekstkommune. Tjenesteområder knyttet til oppvekst og læring samles i en enhet. Hensikten er 
å se alle behov barn kan ha under ett, sikre tidlig intervensjon og samle kompetansen. Det forutsettes tett 
samarbeid med de andre tjenesteområdene.  

 Aktiv og tydelig rolle som samfunnsutvikler. Det etableres to tjenesteområder; «Samfunn og bærekraft» 
og «Eiendom og bydrift» for å ivareta et sterkt fokus på samfunnsplanlegging og arealutvikling samt 
forvaltning og utvikling av kommunens verdier. I tillegg etableres et eget område for «Kultur og 
samskaping» som skal ha et særlig ansvar for oppfølging og utvikling av politiske satsningsområder. 

 I front på bruk av teknologiske løsninger. Det etableres et eget stabsområde for Digitalisering som også 
tar overordnet ansvar utvikling av «Den digitale kommune». Dette miljøet skal utvikle en sterk 
rådgivningskompetanse slik at det legges til rette for ny tjenesteutvikling gjennom økt grad av digitalisering 
og behov for mer effektive arbeidsprosesser. 

 Utvikle sterke og stabile fagmiljøer. Det etableres fagmiljøer innen analyse, økonomi, 
organisasjonsutvikling og digitalisering som skal sikre robuste fagmiljøer til støtte og veiledning for 
tjenesteområdene slik at tjenestene i størst mulig grad kan bruke ressurser på sine «kjerneoppgaver»; å 
levere tjenester. 

 Gode og fremtidsrettede tjenester. I organiseringen av tjenesteområdene legges det til rette for å bygge 
sterke tjenester med tydelig delegert ansvar og myndighet slik at tjenesteområdene gis rom for utvikling av 
egen strategisk ledelse. Dette innebærer at tjenestene skal ha et helhetsfokus på kommunens oppdrag og 
at lederne sammen planlegger, gjennomfører, utvikler og evaluerer arbeidet.  

 Styrke folkehelsearbeidet blant innbyggerne. Det etableres et eget ansvarsområde for «Arbeid og 
Inkludering» for å sikre en sterk og samordnet aktivitet knyttet til arbeid, kvalifisering, inkludering og 
koordinering av det boligsosiale arbeidet. I tillegg foreslås det et eget område for «Helse og Mestring» for 
å sikre et sterkt fagmiljø i arbeidet med å styrke innbyggernes evne til å mestre hverdagen og til å ivareta 
utvikling av kvalitet og effektivitet i vår leveranse av helse- og omsorgstjenester. Ansvaret for å koordinere 
kommunens helhetlige satsing på folkehelse-området legges til «Kultur og samskaping» slik at kapasitet og 
kompetanse i de frivillige strukturene og kulturområdet er tett koblet på. Det forutsettes nært samarbeid 
mellom alle tjenesteområdene for å lykkes i det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeidet. 
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 Økonomisk robusthet. Organisasjonsmodellen legger til rette for å styrke stabsområdenes rolle innfor 
utvikling og rådgivning for å fremme helhetlig tjenesteyting og sikre en utvikling av kommunen som er i 
overensstemmelse med sentrale reformer og politiske ambisjoner. Etablering av et flerfaglig analysemiljø, 
økonomistyrings-funksjonens rolle i ledergruppen og prioritering av god internkontrollsystematikk skal 
bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling gjennom oppbygging av gode analyser, kunnskaps- og 
beslutningsgrunnlag. 

 

Organisering av stabsfunksjoner 

Innspillene fra virksomhetene er samstemte om nødvendigheten av å ivareta behovet for et tydelig 
resultatansvar, klart og utvidet myndighetsansvar, behov for merkantil støtte, styrket strategisk rådgivnings- og 
analyse-kompetanse, og behovet for tett koordinering for å sikre helhetlig styring. Med hensyn til ansatte- 
behov var innspillene samstemte i å vektlegge nærhet til beslutninger, åpenhet, at saker besluttes på riktig 
nivå, inkludering, ansvar og tillit, samt å ivareta behov for faglig utvikling. For å ivareta behovene til politikere 
og innbyggere ble nødvendigheten av å synliggjøre det politiske handlingsrommet, styrke 
innbyggermedvirkningen og å ha brukeren i sentrum i tjenesteyting, fremhevet. 
 
I organisasjonsmodellen etableres det derfor tre stabsenheter innen økonomi, digitalisering og 
organisasjonsutvikling, og egen avdeling for analyse. Det er et mål å sikre en god balanse mellom fagmiljøer i 
tjenestene og i fagmiljøene i staber. Dette vil bidra til å sikre at både fler- og tverrfaglige hensyn ivaretas, 
brynes og synliggjøres i politisk beslutningsgrunnlag. Stabsfunksjonene vil være representert i ledergruppen for 
å sikre denne balansen. Stabsenhetene er komplementære til stab og støttefunksjoner som etableres i 
tjenestene. Organiseringen skal bidra til: 

 Helhetlig styring. Valgt organisasjonsstruktur tydeliggjør kommunalsjefenes og virksomhetenes ansvar for 
å levere gode, effektive og likeverdige tjenester. Samtidig understøttes resultatansvaret med 
stabsfunksjoner som skal bistå kommunalsjefer og virksomhetsledere med strategisk rådgivnings-, analyse- 
og organisasjonsutviklingskompetanse. Dette skal bidra til bedre resultatoppnåelse, og samtidig sikre 
helhetlig styring både i og mellom tjenestene. Stabene har ansvaret for den sentrale 
internkontrollsystematikken.  

 God kultur for samhandling og samarbeid. Støtte fra stabsenhetene vil i hovedsak være etterspørselsstyrt 
og derfor en komplementær ressurs kommunalsjefer og virksomhetsledere kan trekke på etter behov. 
Felles for stabene er at de også skal kunne bistå virksomhetene med prosess- og prosjektstøtte innenfor 
sine områder. 

 Tydeliggjøre det politiske handlingsrommet. Stabene har hovedansvaret for at politiske saker, 
høringsuttalelser og politiske spørsmål blir utredet og svart ut, og at det etableres en god systematikk for 
oppfølging av politiske vedtak. Organiseringen legger et grunnlag for å styrke fagkompetansen på områder 
hvor det er vesentlig å tydeliggjøre det politiske handlingsrommet.  

Kommunereformen og ny kommunelov 

I regjeringens målsetninger og forventningene til kommunereformen og i forarbeidene til ny kommunelov (til 

vedtak våren 2018) fremkommer det klare ambisjoner som legges som begrunnelse for valgt modell: 

 Kommuneorganisasjonen må til en hver tid organisere seg etter de mål og ambisjoner satt av våre 
folkevalgte og de behov våre innbyggere har. Dette søkes ivaretatt gjennom valgt hovedmodell, utvikling 
av «Kommunikasjon og politisk sekretariat» og etablering av «Kultur og samskaping». 

 Administrasjonssjefens uavhengighet og selvstendige ansvar for utredning av saker og utredningenes 
kvalitet, faktiske og rettslige grunnlag. Dette søkes ivaretatt gjennom etablering og rolleinnovasjon av 
stabenes funksjon og arbeidsform, herunder profesjonalisering av arbeidet med godt analysegrunnlag, 
saksutredning og alternativs-vurderinger for politisk behandling.  

 Sterkere krav til god styring og kontroll, herunder tydeliggjøring av ansvaret og myndigheten som ligger til 
arbeidsdelingen mellom politikk og administrasjon, forventninger til profesjonell eierstyring, bedring av 
folkevalgtes arbeidsvilkår, rammer for utøvelse av funksjoner som bør ha en «armlengdes» avstand til 
organisasjonen for øvrig; som kommuneadvokaten og tilsynsfunksjoner som mobbeombud. Dette søkes 
særlig ivaretatt gjennom valgt hovedmodell, etableringen av «Juridisk avdeling» og oppgaver for «Budsjett 
og finans». 
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ORGANISERING – VIDERE ARBEID OG PROSESS 

Modellen under viser viktige milepæler mht innspill, informasjon og beslutningspunkter i arbeidet. 

 

 

Forkortelsene og begrepene betyr: 

 AU: Arbeidsutvalget. Består av ordfører Hanne Opdan og ordfører Thomas Sjøvold. 

 GLF: Gruppelederforum. Består av gruppelederne i Oppegård og Ski kommuner.  

 SG: Styringsgruppa (Rådmennenes ledergrupper, administrasjonssjefen og prosjektkoordinator.) 

 DF: Drøftingsforum (10 Hovedtillitsvalgte og 2 hovedverneombud, samt administrasjonssjef og HR-sjefene) 

 Felles ledermøte: Rådmennene, kommunalsjefer, ledere for sentrale stab/støttefunksjoner, 

virksomhetslederne, prosjektledere og prosjektstab i Nordre Follo 

 VL: Virksomhetsledere  

  

Kunnskapsgrunnlag 
Beskrivelse av dagens 

organisering 
DESEMBER 2017 

Innspill  
fra virksomhetene til  

Overordnet 
organisering 

FEBRUAR  

Høring  
Utalelser fra 

Virksomhetsledere 
16.04.18 – 03.05.18 

Innspill 
Kartleggingssamtaler til 
administrasjonssjefens 

ledergruppe 

MAI OG JUNI 

Beslutning:  
Valg av 

organisasjonsmodell 
Adm.sjef 04.06.18 

 

Innspill     
Stillingsprofiler 

ledergruppa 

DF 04.06.18 

 

Beslutning 
Stillingsprofiler 

ledergruppa 
Adm.sjef 05.06.18 

Orientering 
Organisasjonsmodell 

GLF 05.06.18 

Åpent hus for ansatte 
Oppegård og Ski rådhus 

08.06.18 

Beslutning 
Innplassering i 

administrasjonssjefens 
ledergruppe 

Adm.sjef 11.06.18 

Orientering 
Administrasjonssjefens 

ledergruppe                 
PSU og FN 12.06 

Innspill                        
Plan for gjennomføring 

av OU-prosessen 
høsten 2018                                
DF 14.06.18 

Orientering      
Organisasjonsmodell, administrasjonssjefens 

ledergruppe og plan for gjennomføring av OU-prosessen 
høsten 2018 

Felles ledermøte 14.06.18 

Åpent hus for ansatte 
Ski rådhus 18.06.18 

Orientering                 
Plan for gjennomføring 

av OU-prosessen 
høsten 2018                               
AU 19.06.18 

Innspill                         
OU-prosessen               
DF 19.06.18 

Åpent hus for ansatte 
Oppegård rådhus 

21.06.18 

Innspill                        
Plan for gjennomføring 

av  OU-prosessen 
høsten 2018                
SG 25.06.18 

Orientering      
Utsendelse av plan for 

OU-prosessen og 
møteplan høsten 2018 

til VL, DF og SG   
29.06.18 
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NÅR VALGT STRATEGI, KULTUR OG LEDELSE FORSTERKER HVERANDRE

I arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune skal vi utvikle både organisasjonens verdier og kulturuttrykk. Vi 

skal innarbeide verdiene likeverdighet, raushet, åpenhet, engasjement og respekt i våre strategier for arbeidet.  

Vellykket omstilling 

Vi ønsker at følgende skal prege omstillingskulturen i Nordre Follo: 

Åpenhet 

 Ærlighet bygger tillit og bevarer relasjoner. 

 Avklaring av forventninger til hverandre mindrer mistanke og konflikter. 

 Åpenhet skaper trygghet, motvirker rykter og reduserer motstand mot omstillingen. 

God kommunikasjon 

 God informasjon fra arbeidsgiver gjør at usikkerheten blir mindre. 

 God kommunikasjon handler om å involvere ansatte på alle nivåer. 

 God kommunikasjon gir medarbeiderne mulighet til å snakke åpent om endringene. 

Medvirkning 

 Det er viktig at arbeidsgiver, ansatte, verneombud og tillitsvalgte går hånd i hånd gjennom hele prosessen. 

 Aktiv medvirkning skaper mer eierskap og mindre usikkerhet.  

Ledere som utviklere 

Når organisasjonskulturen underbygger strategien, vil vi lykkes. For å lede slik at kultur og strategi forsterker 

hverandre skal vårt lederskap kjennetegnes ved at vi: 

 Bygger tillit og har godt samspill med de folkevalgte  

 Styrer etter verdier, mål og rammer, tar beslutninger og gjennomfører i tråd med politiske vedtak  

 Arbeider for at åpenhet og integritet kjennetegner våre handlinger og holdninger  

 Ser helhet og sammenhenger i organisasjonen og sikrer god utnyttelse av kompetanse og ressurser  

 Skaper en organisasjon som er orientert mot utvikling, samskaping og nyskaping  

 Kommuniserer tydelige forventninger, gir tilbakemeldinger og anerkjennelse  

 Viser tillit til våre medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb 

 Legger til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til våre medarbeidere  

 Utvikler dialogarenaer for samhandling i organisasjonen og med våre innbyggere  

 Tilrettelegger arbeidet slik at våre medarbeidere opplever høy jobbautonomi og ingen unødig kontrollering 

 Skaper oppslutning om utviklingsarbeidet og får alle med i prosessene 

 

En organisasjonskultur er en forholdsvis konstant faktor som langsomt endres. Dette betyr at kultur og verdier 

ikke er noe som kan vedtas - for deretter å være gyldig. De må dyrkes bevisst over tid og påvirkes gjennom 

hvordan vi organiserer arbeidet og utøver ledelse, hvordan vi setter retning og konkretiserer mål og hvordan vi 

etablerer sosiale ritualer og bygger tilhørighet. 
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VI SKAL VILLE HVERANDRE VEL                 

– OG DET SKAL HØRES 

VI SKAL GJØRE HVERANDRE GODE           

– OG DET SKAL SYNES 

 

Nordre Follo kommune  
Strandliveien 1 

Postboks 510 
1411 Kolbotn 
Sentralbord 66 81 90 90  
nordrefollo.kommune.no 
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 03/19 Status arbeid med varslingsrutiner i Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00034-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Fellesmøtet tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) - Kapittel 2A 
Varsling 

SAKSUTREDNING: 
Fellesmøtet mellom Oppegård kontrollutvalg og Ski kontrollutvalg 25.10.18 behandlet 
under Eventuelt følgende: 

Fellesmøter 2019  
Møteleder tok opp saken. 
Møteleder spurte om det var aktuelt med et fellesmøte og om medlemmene hadde innspill på 
aktuelle saker som kan tas opp i et fellesmøte. 

Ole Johnny Solberg spilte inn følgende sak: 
 Orientering om ordningen med personvernombud i ny kommune

Anne Marit Holene spilte inn følgende sak: 
 Orientering om varslingsrutiner i ny kommune (disse bør være på plass før

1.1.2020) [sekretariatets utheving]

Roar Thun spilte inn følgende sak: 
 Orientering fra prosjektleder om status sammenslåing Nordre Follo

Regler om varsling 
Reglene om varsling er samlet i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven og fikk virkning 
allerede fra 1. juli 2017. 

Den mest omfattende endringen er at alle virksomheter som har flere enn fem 
ansatte er forpliktet til å ha skriftlige rutiner for intern varsling. 

Varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte og skal minst inneholde: 

 oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 fremgangsmåte for varsling
 fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling
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Det er også slått fast at enhver offentlig myndighet som mottar varsling om 
kritikkverdige forhold er forpliktet til å holde identiteten til varsleren skjult. Denne 
plikten gjelder også overfor den eller de som er part i saken. 
 
I motsetning til tidligere gjelder de nye reglene også for innleide arbeidstakere i 
virksomheten. En person som er innleid skal dermed ha det samme vernet mot 
gjengjeldelse ved varsling. 

 
Avslutning 
Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef har i e-post, datert 09.12.18, bekreftet at 
Program Nordre Follo vil bidra med orientering som ønsket.  
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Kapittel 2 A. Varsling - Lovdata

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3[28.01.2019 18:20:50]

 Engelsk versjon

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
 (arbeidsmiljøloven)

Dato LOV-2005-06-17-62

Departement Arbeids- og sosialdepartementet

Sist endret LOV-2018-12-20-98 fra 01.01.2019, LOV-2018-06-22-46 fra 01.01.2019

Publisert I 2005 hefte 8

Ikrafttredelse 01.01.2006

Endrer LOV-1977-02-04-4

Kunngjort 17.06.2005

Rettet 14.07.2005 (§ 8-2 – paragrafnummeret)

Korttittel Arbeidsmiljøloven – aml

Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen

 vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Lovens formål

Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir

full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver

tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og

livssituasjon,

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt

arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig

myndighet,

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

❓

����
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Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Kapittel 2 A. Varsling - Lovdata

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3[28.01.2019 18:20:50]

Kapittel 2 A. Varsling
0 Kapitlet tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752).

��Del paragraf

§ 2-5. (Opphevet ved lov 16 juni 2017 nr. 42.)

��Del paragraf

§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har

 også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i

 samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til

 tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752).

��Del paragraf

§ 2 A-2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor innleid arbeidstaker

 gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn

 til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at

 slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle

 etter § 2 A-1 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten

 hensyn til skyld hos arbeidsgiver eller innleier. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig

 d  h  til t  f h ld  t di h t  f  i  E t t i  f  k i k t  k  k  tt
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Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Kapittel 2 A. Varsling - Lovdata

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3[28.01.2019 18:20:50]

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752).

��Del paragraf

§ 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

(1) Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i

 samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

(2) Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5

 arbeidstakere.

(3) Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(4) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1.

(5) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

a) oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,

b) fremgangsmåte for varsling,

c) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

(6) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752).

��Del paragraf

§ 2 A-4. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

(1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter

 enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers

 navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.

(2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e

 gjelder ellers tilsvarende.

0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752).

��Del paragraf
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 04/19 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester for   
  Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00035-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kontrollutvalgene i Ski og Oppegård med følgende innstilling: 

1. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske
endringer i konkurransegrunnlaget.

2. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:

Alternativ 1
Pris regnskapsrevisjon (30 %) (lineær modell)
Pris forvaltningsrevisjon (40 %) (lineær modell)
Samarbeidsformer, service (20 %)
Metodikk og vesentlighetsgrenser (10 %)

Alternativ 2
Pris regnskapsrevisjon (30 %) (lineær modell)
Pris forvaltningsrevisjon (30 %) (lineær modell)
Oppdragsforståelse, relevant kompetanse og erfaring tilbudte ressurser for
regnskapsrevisjon (20 %)
Oppdragsforståelse, relevant kompetanse og erfaring tilbudte ressurser for
forvaltningsrevisjon (20 %)

3. Kontrollutvalget ber administrasjonssjef for Nordre Follo bistå sekretariatet i
kunngjøring av konkurransen.

Vedlegg: 
Konkurransegrunnlag Avtale om revisjonstjenester Oppegård kommune - med 
vedlegg, Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ski, Kontrollutvalget i Oppegård 

SAKSUTREDNING: 
Fellesnemnda for Nordre Follo vedtok 20.11.18 i sak 57/18 Valg av 
revisjonsordning for Nordre Follo kommune følgende: 

1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med regnskapsåret
2020.

2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.
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3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet 
for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019.  

4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene samlet og 
innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele revisjonsoppdraget. Det 
forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen.  

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år med 
mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
Ski kommunestyre vedtok 12.12.18 i sak 128/18 Valg av revisjonsordning for 
Nordre Follo kommune følgende: 
 
1. Ski kommune trer ut av Follo Distriktsrevisjon IKS med virkning fra 01012020.  
2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31122018. 

 
 
Fakta i saken 
Kommunene Oppegård og Ski opphører som egne kommuner 31.12.19. Nordre Follo 
kommune trer i kraft fra 1.1.2020. I den sammenheng er det viktig å få på plass en 
revisjonsordning før dette tidspunkt. 
 
HJEMMELSGRUNNLAG 
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd:  
 
«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing 
av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå 
kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid 
om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for 
kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.»  

 
 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4:  
 
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale 
med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.  

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra kontrollutvalget. 

 
 
Anskaffelsesregelverket  
Ved kjøp av tjenester i annen regi, gjelder lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige 
anskaffelser (anskaffelsesloven) med tilhørende forskrifter. For anskaffelser 
underlagt forskrift om offentlige anskaffelser (klassisk sektor) har anskaffelsens 
anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges.  
 
Anskaffelsesforskriftens del III omfatter:  
 
Del III gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-
terskelverdiene i § 5-3 første ledd. 
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EØS-terskelverdiene er 

a) 1,3 millioner kroner ekskl. mva. for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter og 
plan- og designkonkurranser 

b) 2 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter og 
plan- og designkonkurranser 

c) 51 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter. 
 
 
Grunnleggende prinsipper og bestemmelser følger av Forskrift 12.august 2016 
nr.974 om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften – FOA) kap.7 
(fellesbestemmelser). 
 
Konkurransegrunnlaget  
Vedlagt følger opprinnelig konkurransegrunnlag for Oppegård kommune.  
 
Det legges opp til en åpen anbudskonkurranse. 
 
Sekretariatet ber om fullmakt til å justere konkurransegrunnlaget med hensyn til blant 
annet  
 
 Pris (anskaffelsens anslåtte verdi)  
 Revisjonsoppdragets omfang (her må listen over oppdrag oppdateres i forhold til 

revisjonsoppdragets omfang Deloitte AS og Follo Distriktsrevisjon IKS har i dag overfor 
Oppegård kommune og Ski kommune) 

 Tildelingskriterier (her må kontrollutvalget velge alternativ) 

 
 
Anskaffelsens anslåtte verdi 
Nedenfor følger budsjettforslag for kjøp av revisjonstjenester for 2019: 
 
(hele tall inkl. mva) 

Beskrivelse Oppegård Ski Samlet 

Kjøp av revisjonstjenester  2 250 000  

- Regnskapsrevisjon (RR) 489 000   

- Forvaltningsrevisjon (FR) 550 000   

SUM 1 039 000 2 250 000 3 289 000 

 
En ser for seg stordriftsfordeler for Nordre Follo kommune vedrørende kjøp av 
revisjonstjenester. 
 
Legger en for eksempel Ski kommunes utgifter til kjøp av revisjonstjenester som 
normen for anskaffelsens verdi, vil det være snakk om årlige utgifter til kjøp av et 
samlet revisjonsoppdrag på 1,8 mill. kroner ekskl. mva. eller 2,25 mill. kroner inkl. 
mva. Samlet for avtaleperioden vil estimert verdi på avtalen kunne være 8,1 mill. 
kroner ekskl. mva. eller 10,125 mill. kroner inkl. mva.  
 
Revisjonsoppdraget  
Fellesnemnda vedtok at det skal kjøpes revisjonstjenester for et samlet 
revisjonsoppdrag, dvs. at revisjonsoppdraget omfatter både regnskapsrevisjon (RR) 
og forvaltningsrevisjon (FR) 
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A) Regnskapsrevisjon (RR) 
Revisjonsoppdraget vil omfatte følge 
 
Revisjonsoppdrag Pris 

Regnskapsrevisjon (kommunen), inkl. 
attestasjon av ulike kompensasjons- og 
tilskuddsordninger samt deltakelse i møter i 
kommunen 

Fastpris pr. år  

Rettledning og bistand  Timepris 

Regnskapsrevisjon av andre virksomheter 
(kirkelig fellesråd, menighetsråd, legat etc.) 

 Timepris 

 
Dette vil bli innarbeidet i Prisskjema (Vedlegg C) 
 
 
Det forutsettes at kostnaden ved kjøp av regnskapsrevisjon indeksreguleres årlig. 
 
 
B) Forvaltningsrevisjon (FR) 
En tar her utgangspunkt i ny kommunelov vedrørende oppdrag som vil bli bestilt. 
 
Revisjonsoppdrag Pris 

Forvaltningsrevisjon Timepris  

 
Dette vil bli innarbeidet i Prisskjema (Vedlegg C) 
 
 
Ifølge ny kommunelov skal følgende utarbeides i begynnelsen av valgperioden: 
 
 Plan for forvaltningsrevisjon (basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering)  
 Plan for eierskapskontroll (basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering) 

 
En bør også avgjøre hvor mange forvaltningsrevisjonsprosjekt en ser for seg 
gjennomført gjennomsnittlig pr år. En bør budsjettere med at et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt vil innebære en ressursbruk på ca. 250 timer. 
  
Det forutsettes at kostnaden ved kjøp av forvaltningsrevisjon indeksreguleres årlig. 
 
Dokumentasjon fra revisor 
Ut over det som følger av lov og forskrift, ser en for seg minst følgende 
dokumentasjon fra revisor: 
 
 Revisjonsplan for revisjonsåret 

 2 halvårlige rapporter i henhold til revisjonsplan 

 Egenvurdering av uavhengighet 

 Prosjektplan for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 
Dette vil bli innarbeidet i kravspesifikasjonen (Vedlegg A) 
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Tildelingskriterier  
Kontrakten tildeles den/de leverandørene som har det økonomisk mest fordelaktige 
tilbud. 
 
Alternativ 1 
I opprinnelig konkurransegrunnlag for Oppegård kommune var det lagt til grunn 
følgende vekting: 
Tildelingskriterium Dokumentasjon Vekt (%) 

Pris regnskapsrevisjon Leverandørens utfylling av prisskjema, se 
vedlegg C, jfr. celle B2 

30 

Pris forvaltningsrevisjon  Leverandørens utfylling av prisskjema, se 
vedlegg C, jfr. celle D7 

40 

Samarbeidsformer, service Leverandørens beskrivelse på inntil to sider 
om hvordan samarbeidet mellom 
oppdragsgiver og leverandør skal være, 
mht kontaktpunkter, leverandørens 
tilgjengelighet, kommunikasjon og 
tilsvarende 

20 

Metodikk og vesentlighetsgrenser Leverandørens beskrivelse på inntil en side 
av metodikk og en foreløpig fastsettelse av 
arbeidsvesentlighetsgrensen for 
[Oppegård] kommune 

10 

 
Alternativet innebærer i hovedsak en vekting mellom 70 % pris og 30 % kvalitet. 
  
 
Alternativ 2  
I dette alternativet legges det opp til en endret vekting mellom de ulike 
tildelingskriteriene: 
Tildelingskriterium Dokumentasjon Vekt (%) 

Pris regnskapsrevisjon Leverandørens utfylling av prisskjema, se 
vedlegg C, jfr. celle B2 

30 

Pris forvaltningsrevisjon  Leverandørens utfylling av prisskjema, se 
vedlegg C, jfr. celle D7 

30 

Oppdragsforståelse, relevant 
kompetanse og erfaring tilbudte 
ressurser for regnskapsrevisjon 

 Leverandøren skal levere en 
beskrivelse og en plan for 
revisjonsoppdraget inklusiv plan for 
oppstart og videre kommunikasjon 
under oppdraget 

 Leverandøren skal gi beskrivelse av 
verktøy og metoder, herunder digitale 
verktøy, som skal benyttes under 
oppdraget 

 Leverandøren skal gi en beskrivelse av 
metode og rutiner for å motvirke og 
avklare misligheter 

 Leverandøren skal presentere 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og 
revisor som vil ha nærmeste kontakt 
med kommunen 

 Leverandøren skal presentere 
tabellarisk oversikt over teamets 
relevante erfaring og kompetanse (med 

20 
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korte tilpassede CVer) 

 Leverandøren skal presentere 
tabellarisk oversikt med referanser til 
relevante kunder og kontaktdata.  

Oppdragsforståelse, relevant 
kompetanse og erfaring tilbudte 
ressurser for forvaltningsrevisjon 

 Leverandøren skal levere en 
beskrivelse og en plan for risiko- og 
vesentlighetsvurderinger for 
henholdsvis forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll, inklusiv plan for 
kommunikasjon under oppdraget 

 Leverandøren skal gi en beskrivelse av 
verktøy og metoder, herunder digitale 
verktøy, som benyttes  

 Leverandøren skal presentere 
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
og revisor som vil ha nærmeste kontakt 
med kommunen 

 Leverandøren skal presentere 
tabellarisk oversikt over teamets 
relevante erfaring og kompetanse (med 
korte tilpassede CVer) 

 Leverandøren skal presentere 
tabellarisk oversikt med referanser til 
relevante kunder og kontaktdata. 

20 

 
Alternativet innebærer i hovedsak en vekting mellom 60 % pris og 40 % kvalitet. 
 
Sekretariatet er av den formening at denne vektingen vil hensynta pris og kvalitet for 
hvert av revisjonsoppdragene i større grad enn dagens vekting. Sekretariatet er av 
den formening at kvalitet innen forvaltningsrevisjon bør bli vektet på samme måte 
som kvalitet innen regnskapsrevisjon. 
 
Avtaleperiode 
I henhold til fellesnemndas vedtak ser en for seg en avtaleperiode for 
revisjonstjenester fra og med 1.1.2020 til 30.6.2022 med mulighet for oppdragsgiver 
(her: Nordre Follo kommune) å benytte seg av opsjon for 1 + 1 år. Samlet 
avtaleperiode vil da kunne være for perioden 1.1.2020 til 30.6.2024, dvs. 54 
måneder. 
 
Dersom opsjonene benyttes fullt ut, innebærer dette at siste revisjonsberetning skal 
avlegges i 2024 for regnskapsåret 2023.  
 
Utlysning  
Anskaffelsens samlede beløp åpner for at konkurransen må utlyses i hele EØS-
området. 
Det forutsettes at Nordre Follo kommune v/administrasjonssjef bistår sekretariatet 
med alle forhold knyttet til utlysningen. 
 
Vedståelsesfrist  
Det vil bli forutsatt at vedståelsesfrist for tilbyderne er 1.oktober 2019. 
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Fremdriftsplan 
En ser for seg følgende fremdriftsplan: 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1 Konkurransegrunnlag Fellesmøte 04.02.19 
Ski KU 19.03.19? 
Oppegård KU 28.03.19? 

FIKS 

2 Kunngjøring av konkurranse April 2019 FIKS/ 
Nordre Follo 

3 Spørsmålsfrist 20.04.19 kl. 15:59 FIKS/ 
Nordre Follo 

4 Tilbudsfrist 06.05.19 kl. 11:59 Den enkelte tilbyder 

5 Tilbudsåpning 06.05.19 kl. 12:01 FIKS 

6 Valg av revisor Fellesmøte mai? 
Ski KU 28.05.19? 
Oppegård KU 12.06.19? 
Fellesnemnda juni? 

FIKS 

7 Melding om tildeling Juni 2019 FIKS/ 
Nordre Follo 

8 Karensperiode t.o.m. 30.06.19  

9 Signering av kontrakt 01.07.19 Nordre Follo 

10 Start kontraktsperiode 01.01.2020 Valgt revisor 

 
Det tas forbehold om endringer i fremdriftsplanen.  
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bør vurdere om det skal avholdes 
ekstraordinære møter i februar og mai for behandling av denne saken. 
 
VURDERING 
Kommune- og fylkestingsvalget 
Høsten 2019 vil det være valg på kommunestyre til Nordre Follo. Konstituering av 
nytt kommunestyre samt valg av kontrollutvalg vil tidligst kunne skje i oktober 2019. 
Intensjonen var at det nye kontrollutvalget skulle lyse ut konkurranse på 
revisjonstjenester. En ser at dette ikke er realistisk med tanke på fremdriftsplan for en 
slik konkurranseutsetting for å kunne få inngått en avtale med ny revisor før 
31.12.19. 
 
En ser det som hensiktsmessig at nåværende kontrollutvalg for Oppegård og Ski 
utarbeider konkurransegrunnlag for utlysning av konkurranse for kjøp av 
revisjonstjenester samt innstiller på valg av revisor for det samlede 
revisjonsoppdraget. Fellesnemnda vil da få dette som sak til behandling senest 
høsten 2019. 
 
Avtaler med utgående revisor 
Oppegård kommunestyre vedtok 22.10.18 i sak 63/18 Sak fra Kontrollutvalget 
20/18 Forlengelse av avtale om revisjonstjenester følgende: 
 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS med ett år, 

fra 1.7.2019 til 30.6.2020 og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019.  
2. Rådmannen bes inngå avtalen med Deloitte AS. 

 
Med dette vedtaket vil utgående revisor avslutte revisjonen av årsregnskapet for 
Oppegård kommune for 2019. 
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Tilsvarende avtale er pr i dag ikke inngått for revisjon av årsregnskapet for Ski 
kommune for 2019. 
Dette bør avklares før en foretar utlysning av kjøp av revisjonstjenester fra 1.1.2020. 
Sekretariatet har rettet en henvendelse til Nordre Follo v/administrasjonssjef som har 
videresendt denne til Ski kommune v/rådmann for oppfølging. 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Utlysningen av konkurransegrunnlaget vil medføre arbeid for kontrollutvalgene, 
sekretariatet og kommunens administrasjon. En er av den formening at 
ressursbruken kan dekkes innenfor dagens økonomiske rammer. 
  
 
Avslutning 
Saken legges frem for fellesmøtet til behandling. Fellesmøtets vedtak i saken vil 
følge som innstilling overfor kontrollutvalgene i Oppegård og Ski. 
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nye terskelverdier i norske kroner 

 

Anskaffelsesforskriften Gjeldende nasjonal 

terskelverdi 

Ny nasjonal terskelverdi  

 

Nasjonal terskelverdi  

 

 

1,1 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner 

Anskaffelsesforskriften Gjeldende EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

 

Statlige myndigheters vare- 

og tjenestekontrakter og 

plan- og designkonkurranser 

 

 

1,1 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner 

 

Andre oppdragsgivers1 vare- 

og tjenestekontrakter 

 

 

1,75 millioner kroner 

 

2 millioner kroner 

 

Alle oppdragsgivers bygge- 

og anleggskontrakter 

  

 

44 millioner kroner 

 

51 millioner kroner 

 

Helse- og sosialtjenester og 

særlige tjenester 

  

 

6,3 millioner kroner  

 

6,95 millioner kroner 

 

Subsidierte bygge- og 

anleggskontrakter og 

tilknyttede tjenestekontrakter  

 

 

6,3 millioner kroner 

 

1,75 millioner kroner  

 

 

6,95 millioner kroner 

 

2 millioner kroner  

 

Delkontrakter om varer og 

tjenester som faller under 

del I av regelverket  

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider som faller 

under del II av regelverket 

 

 

650 000 kroner  

 

 

 

8,4 millioner kroner 

 

700 000 kroner 

 

 

 

9,25 millioner kroner  

 

 

Oppdragsgivere som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Inkludert kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer 
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- vare- og tjenestekontrakter 

 

- bygge- og anleggsk. 

 

 

8,4 millioner kroner 

 

84,5 millioner kroner 

 

9,25 millioner kroner 

 

92,5 millioner kroner 

 

Begrensning av antallet ledd 

i leverandørkjeden for 

henholdsvis statlige 

myndigheter og andre 

 

 

1,1 millioner kroner og  

 

1,75 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner og 

 

2 millioner kroner 

 

 

Forsyningsforskriften Gjeldende EØS-

terskelverdi 

Ny EØS-terskelverdi 

 

Alle oppdragsgivers vare- og 

tjenestekontrakter og plan- 

og designkonkurranser  

 

 

3,5 millioner kroner 

 

4,1 millioner kroner 

 

Alle oppdragsgivers bygge- 

og anleggskontrakter  

 

 

44 millioner kroner 

 

51 millioner kroner 

 

Helse- og sosialtjenester og 

særlige tjenester  

 

8,4 millioner kroner  

 

9,25 millioner kroner  

 

Delkontrakter om varer og 

tjenester  

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider  

 

 

650 000  

 

 

8,4 millioner kroner 

 

700 000  

 

 

9,25 millioner kroner  

 

Oppdragsgiv. som ikke er 

omfattet av offentleglova, 

skal gi innsyn i: 

 

- vare- og tjenestekontrakter  

 

- bygge- og anleggsk. 

 

 

 

 

8,4 millioner kroner 

 

84,5 millioner kroner 

 

 

 

 

9,25 millioner kroner  

 

92,5 millioner kroner 

 

Begrensning av antallet ledd 

i leverandørkjeden 

 

3,5 millioner kroner 

 

4,1 millioner kroner 
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Konsesjonskontraktforskriften Gjeldende EØS-

terskelverdi  

Ny EØS-terskelverdi 

 

Alle konsesjonskontrakter  

 

 

44 millioner kroner 

 

51 millioner kroner 

 

 

 

 

Forskrift om forsvars- og 

sikkerhetsanskaffelser 

Gjeldende EØS-

terskelverdi  

Ny EØS-terskelverdi 

 

Vare- og tjenestekontrakter 

 

 

3,5 millioner kroner 

 

4,1 millioner kroner 

 

Bygge- og anlegg  

 

 

44 millioner kroner  

 

51 millioner kroner 

 

Delkontrakter om varer og 

tjenester  

 

Delkontrakter om bygge- og 

anleggsarbeider  

 

 

650 000 kroner  

 

 

8,4 millioner kroner 

 

700 000 kroner  

 

 

9,25 millioner kroner  

 

 

 

 

Forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår  

Gjeldende terskelverdi  Ny terskelverdi 

 

Tildeling av 

tjenestekontrakter og bygge- 

og anleggskontrakter for 

statlige myndigheter 

 

 

 

1,1 millioner kroner 

 

 

1,3 millioner kroner  

 

 

Tildeling av 

tjenestekontrakter og bygge- 

og anleggskontrakter for 

andre myndigheter 

 

 

1,75 millioner kroner    

 

 

2 millioner kroner 
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Forskrift om plikt til å stille 

krav om bruk av lærlinger 

i offentlige kontrakter 

Gjeldende terskelverdi  Ny terskelverdi 

 

Statlige myndigheters plikt til  

kreve bruk av lærlinger 

 

 

1,1 millioner kroner 

 

1,3 millioner kroner  

 

 

Andre myndigheters plikt til 

å kreve bruk av lærlinger 

 

 

 

1,75 millioner kroner    

 

 

2 millioner kroner 
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 05/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00037-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 251018, Svar - Forespørsel om 
størrelse og funksjonstiden på kontrollutvalget for Nordre Follo 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Svar – Forespørsel om størrelse og funksjonstiden på kontrollutvalget for 
Nordre Follo, datert 20.12.2018 (vedlagt) 

Ås, 28.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Møtetid: 25.10.2018 kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 12. 

Møtende medlemmer:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Stein Martinsen Wik (leder), Henriette B. Christiansen 
(nestleder), Leif Aarebrot, Marit Forsberg 

Kontrollutvalget i Ski: Lars Chr. Bilet (leder), Roar Thun (nestleder), Torill Rønsen 
Ekeberg, Karl M. Johnsen, Svein Kamfjord 

Møtende varamedlemmer: 
Kontrollutvalget i Oppegård: Halvor Stormoen 
Kontrollutvalget i Ski: Ole Johnny Solberg 

Forfall:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Geir Aage Amundsen 
Kontrollutvalget i Ski: Bente Njøs Paulshus 

Fra administrasjonen møtte: 
ingen 

Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 

Diverse merknader: 
Møteleder var Lars Chr. Bilet. 

Møteprotokoll godkjent 31.10.2018 

Stein Martinsen Wik/s./ Lars Chr. Bilet/s./ 
Leder Oppegård KU Leder Ski KU 



5/19 Referat og orienteringer - 19/00037-1 Referat og orienteringer : Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 251018

  
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.2018 Side 2 av 4 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

6/18 18/00153-1 Utredning om sekretariatsordning - Valg av 
settesekretariat 

3 

Eventuelt 
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Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.2018 Side 3 av 4 

  

FM-6/18 
Utredning om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
Saken oversendes fellesnemnda for Nordre Follo kommune med følgende innstilling: 
1. Fellesnemnda bevilger kr 20 000 ekskl. mva. til kjøp av sekretariatstjenester for 

utredning av sekretariatsordning for Nordre Follo kommune samt settesekretariat. 
2. Under forutsetning av finansiering fra fellesnemnda, velger fellesmøtet å kjøpe 

sekretariatstjenester for utredning av sekretariatsordning for Nordre Follo 
kommune samt settesekretariat fra…. 

3. Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo kommune inngå avtale. 
  

 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 25.10.2018: 
Møteleder innledet og orienterte. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innstillingens punkt 2: «Under forutsetning av finansiering fra fellesnemnda, velger 
fellesmøtet å kjøpe sekretariatstjenester for utredning av sekretariatsordning for 
Nordre Follo kommune samt settesekretariat fra Konsek Trøndelag IKS.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 2 med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 25.10.2018: 

 
Saken oversendes fellesnemnda for Nordre Follo kommune med følgende innstilling: 
1. Fellesnemnda bevilger kr 20 000 ekskl. mva. til kjøp av sekretariatstjenester for 

utredning av sekretariatsordning for Nordre Follo kommune samt settesekretariat. 
2. Under forutsetning av finansiering fra fellesnemnda, velger fellesmøtet å kjøpe 

sekretariatstjenester for utredning av sekretariatsordning for Nordre Follo 
kommune samt settesekretariat fra Konsek Trøndelag IKS. 

3. Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo kommune inngå avtale. 
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Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 25.10.2018 Side 4 av 4 

  

Eventuelt  

 
Fellesmøter 2019  
Møteleder tok opp saken. 
Møteleder spurte om det var aktuelt med et fellesmøte og om medlemmene hadde 
innspill på aktuelle saker som kan tas opp i et fellesmøte. 
 
Ole Johnny Solberg spilte inn følgende sak: 
 Orientering om ordningen med personvernombud i ny kommune 
 
Anne Marit Holene spilte inn følgende sak: 
 Orientering om varslingsrutiner i ny kommune (disse bør være på plass før 

1.1.2020) 
 
Roar Thun spilte inn følgende sak: 
 Orientering fra prosjektleder om status sammenslåing Nordre Follo 
 
 
 
Kontrollutvalgslederne i Oppegård og Ski vil komme med forslag på aktuelle 
møtedatoer. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:48. 
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