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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU
FM 1/18 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU

Saksnr.: 18/00015-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Fellesmøtet tar saken til orientering.
Vedlegg:
Forskrift om Nordre Follo kommune, Avtale mellom Oppegård og Ski, Prosjektplan
Nordre Follo kommune, Rapportering overordnet prosjektplan fase 1, Revidering av
overordnet prosjektplan
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en ny kommune
sammen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020 og skal hete Nordre Follo
kommune.
I avtalen mellom de to kommunene legges det blant annet vekt på et godt, likeverdig
og variert tjenestetilbud, teknologi, innovasjon og levedyktig samfunnsutvikling.
Mandag 11. desember 2017 kom forskrift om sammenslåing av Ski og Oppegård
kommune. Den fastslår blant annet når kommunen trer i kraft, navnet på den nye
kommunen og antall medlemmer i kommunestyret.
Vurdering:
Aktuell informasjon om sammenslåingsprosessen kan du finne på
www.nordrefollo.kommune.no.
Informasjon om møter i




Fellesnemnd
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Partssammensatt utvalg

ligger ute på Oppegård kommunes nettsider, her.
Kontrollutvalgenes rolle:
Kontrollutvalgene i Ski og Oppegård utøver begge kontroll- og tilsynsoppgaver ved
forberedelsene til den nye kommunen. Dette gjelder blant annet innstilling om valg av
revisor og kontrollutvalgssekretariat og tilsyn med sammenslutningsprosessen og
Fellesnemndas arbeid.
Inntil kontrollutvalg er valgt for den nye kommunen, vil ikke fellesmøter mellom
utvalgene ha formell vedtakskompetanse i forhold til kontrollutvalgets oppgaver i
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henhold til lov og forskrift.
Avslutning:
Samfunnsplanlegger i Ski kommune, Ingvild Belck-Olsen, er invitert til møtet for å
innlede om Prosjektplanen.
Beredskapsansvarlig i Oppegård kommune, Espen Halland, er invitert til møtet for å
innlede om ROS-analysen.
Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, er invitert til møtet for å
innlede om FoU vedrørende kommunesammenslåinger fra «nye Sandefjord».
Ås, 10.1.2018

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Nordre Follo kommune

Avtale mellom Oppegård og Ski
14.09.2016
Forhandlingsutvalgets forslag
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1 Nordre Follo kommune – mangfold og bærekraft

Kommunene har fått og vil få nye utfordringer og større oppgaver, blant annet innen helse og
omsorg. Nordre Follo vil få en sterk vekst i befolkningen. Dette stiller krav til alle kommunale
tjenester. Endringer i klimaet gjør at vi må tenke nytt for å sikre god vannkvalitet, forhindre
oversvømmelser og redusere forurensning. Oljeinntektene i Norge avtar, og vi må forberede oss på å
skape arbeidsplasser i andre og nye næringer. En ny generasjon flotte barn og unge vokser opp,
samtidig vet vi at mange sliter med andre problemer i dag enn tidligere. Vi er en attraktiv del av
Osloregionen og mange vil flytte hit. Utbyggingen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU), Follobanen og E18 gir muligheter.
Mål for etableringen av Nordre Follo kommune:
1.

Nordre Follo kommune skal gi et godt, likeverdig og variert tilbud til sine innbyggere, ved å:
• Utvikle sterke og stabile fagmiljøer med utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte
• Organisere tjenestetilbudet på en hensiktsmessig måte
•
Påta seg nye og større oppgaver
•
Videreutvikle by(er), tettsteder og bygder sine positive særpreg

2.

Nordre Follo kommune er en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både
lokalt og nasjonalt ved å:
• Bruke arealplanlegging 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
• Styrke folkehelsearbeidet blant innbyggerne
• Legge til rette for et bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv
• Være i front på bruk av ny teknologi og se nye løsninger
• Styrke arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering
• Være en foregangskommune på vei til lavutslippssamfunnet
• Påvirke beslutningene i statlige og fylkeskommunale prosesser

3.

Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi ved å:
• Sikre at økonomien er i balanse og forblir solid i et langsiktig perspektiv
• Sikre økonomisk handlingsrom for kommunen
• Ta høyde for økt tilflytting og demografiske endringer i befolkningen
• Redusere antall interkommunale selskaper

4.

Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne
ansatte ved å:
• Tilrettelegge for gode møteplasser for barn og unge og gi dem reell medbestemmelse
• Sikre sterk folkevalgt styring
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2 Region og befolkning

Nordre Follo kommune er en del av Osloregionen som er i vekst. Oppegård og Ski har til sammen
57 053 innbyggere (SSB folketall per 1.1.2016). Folketallet vil kunne stige til nærmere 80 000
innbyggere i 2040*.
Kommune
Oppegård
Ski

2016
26 792
30 261

2040
36 846
42 658

*Kilde: SSB høyt alternativ (HHMH)

Samlet areal for Oppegård og Ski er 203 km2. Bybåndet fra Oslo til Ski inngår i den nye kommunen.
Kommunen har prioriterte vekstområder og et rikt kulturlandskap, landbruks-, skogs- og kystarealer.
Nordre Follo kommune er en del av det sammenhengende bo-, service- og arbeidsmarkedet i
Osloregionen.
Østfoldbanen, Follobanen, E6 og E18 er viktige hovedtransportårer fra Oslo til Europa som går
gjennom den nye kommunen.
Det henvises til kommunenes nettsider for bakgrunnsinformasjon om kommunereformarbeidet i
Follo:
https://www.oppegard.kommune.no/
https://www.ski.kommune.no/

3 Kommunenavn

Navn på den nye kommunen skal være Nordre Follo.
Det skal lages et nytt kommunevåpen og symboler for Nordre Follo kommune. Nordre Follo
kommune benytter ordførerkjedet fra Oppegård.

4 Prinsipper for bygging av den nye kommunen

Oppegård og Ski kommune traff vedtak om å etablere en ny kommune i juni 2016. Denne avtalen
legges til grunn for etablering av Nordre Follo kommune og legges fram for kommunestyrene i
Oppegård og Ski i oktober 2016.
Avtalen beskriver målene for Nordre Follo kommune og prosessen fram til nytt kommunestyre er
etablert.
Nordre Follo kommune etableres fra 1.1.2020. I fasen med etableringen av den nye kommunen kan
betegnelsen Nordre Follo kommune tas i bruk.
Dagens kommuner er ulike, men likeverdige i etableringsprosessen.
Etablering av den nye kommunen skal:
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•
•
•
•
•
•

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

5 Kommunestruktur

Ski skal være kommunesenteret. Politisk og administrativ ledelse lokaliseres i Ski. Kolbotn og Ski skal
utvikles som tvillingbyer og det skal være kommunale servicetorg begge steder.
Tjenester som barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester opprettholdes i nærmiljøene. Dette
er tjenester det er viktig å ha kort vei til. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer,
kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet. Detaljene i lokaliseringen vedtas av
fellesnemnda (se kapittel 12).
Foreløpig fellesnemnd skal vurdere behovet for bygging av et nytt rådhus i Ski sentrum.
Det legges til rette for midlertidig samlokalisering av administrasjonene for å bygge en felles kultur.

6 Politisk organisering og lokaldemokrati
Kommunestyret skal ha 47 medlemmer.

Den nye kommunen skal ha formannskapsmodell med hovedutvalg.

Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning og deltakelse.
Den nye kommunen skal understøtte lokalt engasjement og stedsutvikling, herunder samarbeid med
lag, foreninger og frivilligheten.
Fellesnemnda utreder utvalgsstruktur og ressurser til politisk virksomhet. Rammene skal sikre sterk
politisk styring og mulighet for aktiv deltakelse fra alle partier i det nye kommunestyret.
Innbyggermedvirkning
Det finnes en rekke måter å sikre deltakelse og medvirkning for innbyggerne utover de lovpålagte.
Dette kan for eksempel være:
• Barn og unges kommunestyre og ungdomsråd
• Aktiv dialog med innbyggerne gjennom musikkråd, kulturråd o.l.
• Befaringer
• Kommunalt foreldreutvalg
• Barnetråkk – barn og unge registrerer hvor de trives eller ikke trives, inngår i planarbeidet
• Pedaltråkk – innbyggerne registrerer digitalt sitt sykkelmønster
• Innbyggerundersøkelser og brukerdialog
• Folkemøter og andre medvirkningsarenaer
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7 Samfunnsutvikling

Nordre Follo kommune skal ha en aktiv og tydelig rolle som samfunnsutvikler ved å samle
kommunens ressurser til det beste for innbyggerne og næringslivet i regionen. Regionale og
nasjonale planer legges til grunn, herunder Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Kommunen skal være en pådriver overfor regionale og nasjonale myndigheter.
Kommunen skal tilrettelegge for sin del av veksten i Osloregionen gjennom å utvikle bærekraftige
byer og tettsteder med vekt på inkludering, folkehelse og gode og varierte bo- og oppvekstmiljøer.
En flerkulturell kommune er en styrke for kulturlivet, bomiljøer og næringsliv.
Etablerte byer, tettsteder og bygder og deres positive særpreg skal videreutvikles. Ski og Kolbotn skal
utvikles som tvillingbyer.
Kommunen vil ha et helhetlig perspektiv på areal- og transportutvikling. Innbyggere og næringsliv
skal gis gode muligheter for kollektivtilbud. Kommunen skal være pådriver for gode og miljøvennlige
transportløsninger og oppgradering av fylkesveiene. Sammenhengende gang- og sykkelveier
gjennom hele kommunen med sykkelekspressvei fra Ski via Kolbotn til Oslo skal prioriteres.
Det skal arbeides for et kollektivnettverk med god struktur og kort ventetid basert på skinnegående
transport, samt rute- og matebusser som binder hele kommunen sammen og gir god forbindelse
med Oslo. Fremtidig løsning for gods på bane skal ikke belaste eksisterende lokalspor.
Kommunen skal arbeide for full mobil- og bredbåndsdekning.
Nordre Follo kommune skal være et tyngdepunkt for framtidig arbeidsplassetablering i Osloregionen.
Det skal legges til rette for private nærings- og eiendomsinvesteringer og statlige og
fylkeskommunale investeringer.
NMBU og forskningsinstitutter på Campus Ås utgjør en internasjonalt anerkjent kunnskapsbase som
Nordre Follo ønsker å ha et aktivt samarbeid med. Kommunen har som ambisjon å bli kjent for et
innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid med NMBU,
andre forskningsinstitusjoner, næringsliv og regionale og nasjonale myndigheter. Utviklingen skal ta
hensyn til klima og miljø.
Det skal legges til rette for sammenhengende grøntstrukturer for å sikre biologisk mangfold og gode
rekreasjonsområder. Markagrensen skal respekteres og jordvernet skal styrkes.

Markaloven og markagrensen
Markaloven (lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) skal sikre markas grenser og
bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Den skal fremme og
tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett, samtidig som det tas hensyn til bærekraftig
bruk til andre formål.

Tvillingby
Utvikling som tvillingbyer innebærer at disse er innsatsområder for økt by- og næringsutvikling.
Byene komplementerer hverandre og utgjør sammen en god helhet. Byene har god sykkelvei- og
kollektivdekning både seg i mellom og med andre byer og tettsteder.
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8 Tjenestetilbud

Nordre Follo kommune skal levere gode, likeverdige, brukervennlige og fremtidsrettede tjenester til
innbyggerne i hele kommunen. Kommunen har ambisjon om å være landets beste
oppvekstkommune og i front på innovasjon innen gode helse- og omsorgstjenester.
Tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres i nærmiljøet der folk bor. Eksempler på
dette er barnehage, skole, helse- og omsorgstjenester og kultur- og fritidsaktiviteter. Det bør være
kort vei til lokale kultur- og idrettstilbud. Det skal leveres gode tjenester i hele kommunen.
Kolben skal videreutvikles som en sentral kulturarena. Bibliotekstjenestene skal være godt
tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det skal opprettholdes gode tilbud i tvillingbyene Kolbotn og
Ski.
Frivillig arbeid er et vesentlig bidrag til velferden i samfunnet. Nordre Follo kommune skal
tilrettelegge for et godt samarbeid med lag, foreninger, lokale aktører og frivillighet i hele
kommunen. Det skal tilrettelegges for sambruk av arenaer og lokaler.
Nordre Follo kommune skal være i front på bruk av teknologi og nye løsninger.
Kommunen skal tilby god og rask saksbehandling og ivareta innbyggernes rettssikkerhet og kravet til
god forvaltningsskikk.
Nordre Follo kommune skal styrke arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

9 Interkommunale samarbeid

Antall interkommunale selskaper og samarbeid skal reduseres. Det skal gjøres en gjennomgang av
samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester med sikte på en hensiktsmessig drift og styring av
tjenestene. Fellesnemnda gis i oppdrag å utrede hvilke som bør reforhandles og hvilke som bør
drives i egen regi.
Ved avvikling av interkommunale samarbeid vil den nye kommunen søke å ivareta eventuell
overtallighet gjennom forhandlinger med øvrige eierkommuner.
Fellesnemnda skal også gjennomgå øvrige samarbeidsavtaler, herunder regionale og internasjonale
samarbeid.

10 Økonomi

Nordre Follo kommune skal ha en økonomiforvaltning som sikrer at økonomien er i balanse og forblir
solid i et langsiktig perspektiv. Kommunen skal innrette sin økonomi slik at den har evne til større
investeringer samt tåler variasjon i inntekter og utgifter.
Kommunen skal harmonisere skatter, avgifter og egenbetaling for tjenester.
En eventuell eiendomsskatt må vedtas av det nye kommunestyret.
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Kommunenes posisjoner i fond, stiftelser, aksjeselskaper og pensjonsfond skal gjennomgås og
avklares før sammenslutningen. Tilsvarende gjennomgang skal også gjøres for kommunenes
garantiforpliktelser.
Harmonisering
I forbindelse med etablering av en ny kommune er det behov for å se på alle egenbetalinger og
kommunale avgifter slik at det på sikt blir likt for alle innbyggerne i Nordre Follo kommune.

11 Kommunen som arbeidsgiver

Nordre Follo kommune skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver som gir
utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte og for organisasjonen samlet. I den nye kommunen skal
vi bygge en lærende organisasjon der man deler kompetanse og erfaring til felles beste.
Nordre Follo kommune skal rekruttere, videreutvikle og beholde kapasitet og kompetanse innen alle
tjenesteområder.
Kommunen skal være offensiv med hensyn til lærlingordninger og liknende. Gjennom inntak av
lærlinger ønsker Nordre Follo kommune å bidra til at unge mennesker får utdanning og jobb.
Det skal tilrettelegges for et godt og forutsigbart samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og
tillitsvalgte.
Tillitsvalgte og vernetjenesten skal inkluderes i hele prosessen med å bygge en ny kommune. Det er
viktig å sikre de tillitsvalgte tilstrekkelige rammevilkår for å kunne bidra i omstillingsprosessen med å
bygge en ny kommune.
Vedtak om å etablere en ny kommune omfattes av arbeidsmiljølovens kap. 16, regler om
virksomhetsoverdragelse. Dette betyr at arbeidstakers rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen
overføres til den nye arbeidsgiveren.
Alle fast ansatte beholder ansettelsesforholdet i forbindelse med etablering av den nye kommunen.
Eventuell overtallighet løses ved naturlig avgang eller tilbud om andre oppgaver eller nytt
arbeidssted i den nye kommunen (endringsoppsigelser).
Lønn, velferdsgoder og arbeidsreglement harmoniseres.

12 Fellesnemnd

Etter at Stortinget i 2017 har truffet vedtak om sammenslutning skal det opprettes en fellesnemnd1,
jf. inndelingsloven § 26. Fellesnemnda skal forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere og
bygge den nye kommunen fra 1.1.2020.

1

Fellesnemnda skal sikre nødvendig samordning mellom kommunene i perioden fra vedtak i Stortinget til
konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019.
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Det skal velges fem representanter med varamedlemmer av og blant kommunestyremedlemmene i
hver av deltakerkommunene. Nemnda velger selv leder og nestleder. Fellesnemnda fatter sine
beslutninger med alminnelig flertall, men skal søke å skape enighet om beslutningene. Kommunene
har en gjensidig forventning om at fellesnemnda skal være et konsensusorgan. Oppegård har
ledervervet i nemnda i 2017 og 2019, Ski har ledervervet i 2018. Den andre kommunen har
nestlederen.
Inndelingslova gir fellesnemnda et særskilt ansvar for saker av økonomisk betydning. Nemnda skal
forberede arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for 2020. Nemnda skal uttale seg til de
respektive kommunenes budsjett og økonomiplaner til departementet, jf. inndelingslova § 26 (3), og
til de eksisterende kommunestyrene. Investeringsprosjekter som er igangsatt skal gjennomføres som
planlagt. Nye investeringer fra 2018-2019 hvor det ikke er inngått kontrakt om gjennomføring skal
behandles av fellesnemnda før de vedtas i den enkelte kommune.
Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder, jf. inndelingslova § 26 (6),
som gis fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er prinsipielle. Arbeidsutvalget
kan innstille til fellesnemnda i samarbeid med prosjektleder for sammenslutningsarbeidet.
Arbeidsoppgaver og fullmakter som ikke er regulert i inndelingslova fastsettes i reglement som
vedtas i de respektive kommunestyrene, jf. inndelingslova § 26 (4). Fellesnemnda disponerer et eget
budsjett. Utgifter i forbindelse med administrasjon og fellesnemnd dekkes innenfor
engangsstøtte/reformstøtte og påvirker ikke driftsbudsjettet i dagens kommuner.
Fellesnemnda behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutning av kommunene.
Kommunene har ansvaret for sin egen drift frem til og med 31.12.2019. Spørsmål som er av
betydning for den nye kommunen forelegges fellesnemnda før vedtak fattes. Fellesnemnda kan på
eget initiativ uttale seg om saker som er til behandling i kommunenes forskjellige utvalg, og som kan
ha konsekvenser for sammenslutningsprosessen og den nye kommunen, herunder
kommuneplanene.
Fullmakt til fellesnemnda:
• Opprette partssammensatt utvalg og oppnevne medlemmer
• Foreta ansettelser. Nemnda ansetter selv administrasjonssjef. Nemnda gis myndighet til å
delegere videre ansettelsesmyndighet til administrasjonssjef
• Administrasjonssjef rapporterer til fellesnemnda
• Vedta revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de
deltakende kommunene
• Vedta ny arbeidsgiverpolitikk
• Fremforhandle nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller
samarbeidsordninger for den nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og
interkommunale tjenester
• Vedta nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for Nordre Follo kommune
Nemnda innstiller til nytt kommunestyre:
• Politisk delegeringsreglement fra kommunestyret til formannskap, hovedutvalg, andre råd og
utvalg og rådmann i den nye kommunen fra 1.1.2020
• Reglement for gjennomføring av politiske møter
• Antall medlemmer i formannskap og hovedutvalg
• Ressurser til politisk virksomhet i den nye kommunen
• Handlingsplan og budsjett for 2020 i den nye kommunen
• Nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller samarbeidsordninger for den
nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester
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Nemnda innstiller til eksisterende kommunestyrer:
• Forslag til handlingsregel for økonomiforvaltningen og investeringer fram til ny kommune er
etablert
• Prosjektplan og budsjett for sammenslutningen av kommunene
• Forslag til uttreden eller reforhandling av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester
Oppgaver til nemnda:
• Utrede harmonisering av skatter, avgifter og egenbetaling for tjenester og lage en plan for
dette
• Koordinere arbeidet med harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår
• Tilrettelegge for en verdiprosess som skal bidra til å bygge en felles, positiv kultur for
samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom
kommunen og innbyggerne
• Utrede hvilke samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester som bør reforhandles og
hvilke som bør drives i egen regi
• Utrede nye metoder for innbyggermedvirkning som skal være klart til etablering av
kommunen
• Kartlegge kommunal eiendom og kommunale bygg
• Sikre god informasjon og dialog med kommunestyrene i de eksisterende kommunene
Foreløpig fellesnemnd
Fellesnemnda kan først starte sitt arbeid etter Stortingets vedtak i 2017. Det nedsettes derfor en
foreløpig fellesnemnd fra 1.1.2017. Foreløpig fellesnemnd opprettes på samme måte som
fellesnemnda.
Den foreløpige fellesnemnda skal sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i
kraft. Foreløpig fellesnemnd kan ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før
sammenslutningen er vedtatt av Stortinget. Ved behov må nemnda gå tilbake til kommunestyrene og
få nødvendige likelydende vedtak. Kommunene stiller nødvendige administrative ressurser til
disposisjon for nemnda.
Den foreløpige nemnda skal:
• Utarbeide forslag til eksisterende kommunestyrer om budsjett for den foreløpige
fellesnemndas arbeid
• Utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett for fellesnemndas videre arbeid med
sammenslutning av kommunene
• Starte rekrutteringsprosess for felles administrasjonssjef
• Sørge for medvirkning fra de ansatte, herunder opprettelse av et midlertidig
partssammensatt utvalg
• Starte kartleggings- og harmoniseringsarbeidet
• Utarbeide kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge en ny kommune og legge til
rette for god informasjon og kommunikasjon med innbyggere og ansatte
• Utrede godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av fellesnemndas
arbeidsform
• Utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for Nordre Follo
kommune
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13 Partssammensatt utvalg

Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens § 25,
arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen.
Fra fellesnemnda oppnevnes en politiker fra hver kommune, samt fellesnemndas leder og nestleder
som arbeidsgivers medlemmer til partssammensatt utvalg. Fra arbeidstakersiden oppnevner de
ansatte ett medlem fra hver kommune.
Partssammensatt utvalg har samme funksjonstid som fellesnemnda.
Det partssammensatte utvalget sørger for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer i samsvar med
bestemmelsene i nevnte lov- og avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de
ansatte. Utvalget skal blant annet gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske
spørsmål, retningslinjer og planer, i forbindelse med kommunesammenslutningen.
Midlertidig partssammensatt utvalg opprettes på samme måte som det partssammensatte utvalget.

14 Tilslutning fra flere kommuner

Dersom andre kommuner i Folloregionen ønsker å slutte seg til denne avtalen, åpnes det for det.
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15 Signering av avtalen
Gardermoen, 14. september 2016

Thomas Sjøvold
Oppegård kommune

Eli Tuva Moflag
Ski kommune
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Nordre Follo
kommune

Vi bygger Nordre Follo kommune
Prosjektplan
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1. Slik bygger vi Nordre Follo kommune - sammendrag
Oppegård og Ski skal sammen bygge Nordre Follo kommune. 1. januar 2020 trer den nye kommunen
i kraft, med om lag 60 000 innbyggere og om lag 4 000 ansatte.
Arbeidet med å etablere den nye kommunen organiseres som et prosjekt. Fem
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune utgjør en fellesnemnd som står for den politiske
styringen av prosjektet, og er det som på prosjektspråket kalles prosjekteier. Når ny
administrasjonssjef for Nordre Follo er på plass i løpet av 2017, vil vedkommende være prosjektleder.
Politikere, innbyggere, ansatte, ledere, tillitsvalgte, verneombud, lag, foreninger og næringsliv er
viktige deltakere i prosessen.
I avtalen om Nordre Follo kommune som er vedtatt i begge kommunestyrer angis prinsipper for
bygging av den nye kommunen. Det skal blant annet tas utgangspunkt i verdiene likeverdighet,
raushet, åpenhet, engasjement og respekt, og bidra til mangfold, innovasjon og nytenking.
Det skal etableres en rekke delprosjekter på sentrale områder. Disse er delt inn i tre hovedgrupper:
politiske delprosjekter, delprosjekter med særskilt koordineringsbehov og administrative
delprosjekter.
Politiske delprosjekter er prosjekter som politikerne i hovedsak skal kartlegg, utrede og finne
løsninger på. Eksempler på områder som inngår i politiske delprosjekter er politisk organisering,
nærdemokratiske ordninger, nytt kommunevåpen, aktiviteter for å bygge felles kultur og
forberedelse av kommunevalget i 2019. Ledere, medlemmer og representanter i fellesnemnda,
kommunestyrene, hovedutvalg, råd og andre er sentrale deltakere i disse prosessene.
Delprosjekter med særskilt koordineringsbehov er prosjekter som både politikere og administrasjon
sammen må utvikle og finne løsninger på. Kommuneplan, arbeidsgiverpolitikk, eierskap,
interkommunalt samarbeid og økonomisk politikk og handlingsregler er områder der politikere og
administrasjon må ha tett dialog.
Administrative delprosjekter handler blant annet om tjenesteutvikling, innovasjon, ny
organisasjonsstruktur, kommunikasjon, digitalisering og eiendomsforvaltning. Det skal skje viktig
koordinering mellom alle delprosjektene.
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2. Vi skal bygge Nordre Follo kommune
2.1.

Bakgrunn

Oppegård og Ski fattet i juni 2016 vedtak om å etablere en ny kommune. Dette medførte
forhandlinger i september 2016 og en underskrevet intensjonsavtale (vedlegg 1). Navnet på den nye
kommunen er Nordre Follo kommune. Den trer i kraft 1.1.2020, og vil da ha nær 60 000 innbyggere
og om lag 4 000 ansatte.

2.2.

Organisering av prosessen

Ved sammenslåing av kommuner skal det etter inndelingslova § 26 opprettes en fellesnemnd til å
samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåingen. Fellesnemnda skal behandle alle
prinsipielle forhold som gjelder sammenslutning av kommunene. Den foreløpige fellesnemnda skal
sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i kraft.
Prosjektet skal ha bred involvering av politikere, ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud,
innbyggere, lag, foreninger og næringsliv.
Byggingen av den nye kommunen organiseres som et prosjekt. Foreløpig fellesnemnd er prosjekteier
og utgjør den politiske ledelsen i prosjektet. Etter vedtak i Stortinget våren 2017 om ny
kommunestruktur og formelt vedtak om sammenslåing i kongelig resolusjon høsten 2017, er
fellesnemnda prosjekteier.

2.3.

Prosjektplanens rolle

I intensjonsavtalen mellom Oppegård og Ski står det at foreløpig fellesnemnd skal utarbeide forslag
til prosjektplan og budsjett for fellesnemndas videre arbeid med sammenslutningen av kommunene.
Videre står det at fellesnemnda innstiller til eksisterende kommunestyrer prosjektplan og budsjett
for sammenslutningen av kommunene.
Prosjektplanen skal synliggjøre prosjektets mål og rammer, tydeliggjøre ansvar og roller, synliggjøre
omfanget og vise fremdrift.
Prosjektplanen skal være et levende dokument. Den skal revideres jevnlig slik at den er oppdatert og
avspeiler hvor man er i prosjektet.
Det er behov for jevnlige risikoanalyser for å overvåke risikobildet.
Andre viktige styringsdokumenter er
Intensjonsavtalen mellom Oppegård og Ski
Kommunikasjonsstrategi med tilhørende tiltaksplan og interessentanalyse (skal utarbeides)
Gevinstrealiseringsplan (skal utarbeides)
Prosjektbeskrivelse for hvert delprosjekt (skal utarbeides)
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Planprogram og ny kommuneplan (skal utarbeides)
Prosjektplanen er i stor grad bygget opp som styringsdokumentet for etableringen av Nye Asker
kommune.

3. Byggeprosessen
3.1.

Formelle vedtak og forutsetninger

Prosessen med å bygge en ny kommune startet med første møte i foreløpig fellesnemnd 16. januar
2017 og avsluttes med at den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020.

Figur 1: Byggeprosessen

Stortinget vedtar ny kommunestruktur før sommeren 2017, og kommunene vil kjenne den endelige
kommunestrukturen i forbindelse med dette vedtaket. Deretter arrangeres et felles møte med de to
kommunestyrene og fylkesmannen. Det kan søkes dispensasjon fra dette kravet. Sammenslåingen av
kommunene vil formelt godkjennes gjennom kongelig resolusjon høsten 2017.
Det skal blant annet ansettes administrasjonssjef og ny ledergruppe, gjennomføres kommunevalg og
konstitueres nytt kommunestyre høsten 2019. Etter dette er det den ordinære linjeorganisasjonen i
den nye kommunen som leder arbeidet med å realisere kommunen.
Nedenfor følger forslag til faseinndeling av perioden januar 2017 til 1. januar 2020. Det er viktig å ha
med seg at det er mye arbeid knyttet til å realisere den nye kommunen etter dette tidspunktet.
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3.2.

Fase 1 planlegging

Frem til kongelig resolusjon høsten 2017
Prosjektorganisasjonen er etablert
Utarbeidet retningslinjer for foreløpig fellesnemnd og foreløpig partssammensatt utvalg
Utredet godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av fellesnemndas
arbeidsform
Utarbeidet forslag til budsjett for den foreløpige fellesnemndas arbeid
Utarbeidet kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan for arbeidet med å bygge ny kommune og
legge til rette for god informasjon og kommunikasjon med innbyggere og ansatte
Utarbeidet prosjektplan for hele byggeprosessen (vedtak i kommunestyrene)
Gjennomført overordnet risikoanalyse
Administrasjonssjef rekruttert (likelydende vedtak i kommunestyrene)
Utarbeidet omstillingsavtale
Startet arbeidet med visjon for den nye kommunen som del av kommuneplanarbeidet
Startet utredningsarbeidet for ny politisk organisering for den nye kommunen
Startet arbeidet med å lage forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for
Nordre Follo kommune
Rekruttert delprosjektledere og -grupper
Delprosjektgruppene har startet kartlegging og utredning
Utarbeidet planprogram for rullering av kommuneplan
Utarbeidet anbudsdokumenter for anskaffelse av HR/økonomi- og
saksbehandler/arkivsystem

3.3.

Fase 2 Gjennomføring første del

Fra kongelig resolusjon høsten 2017 til sommer 2018
Utarbeidet reglement for fellesnemnda som følger inndelingslovens bestemmelser
Utarbeidet budsjett for hele byggeprosessen (vedtak i kommunestyrene)
Nedsatt delprosjekter som ikke er nedsatt i fase 1
Visjon vedtatt
Politisk organisering vedtatt
Vedtatt nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for Nordre Follo
Administrativ struktur vedtatt og implementering påbegynt
Ledergruppen i Nordre Follo kommune etablert senest 1.6.2018
Nedsatte delprosjekter med underliggende arbeidsgrupper er i full gang med arbeidet
Risikoanalyser gjennomført ved behov
Enkelte virksomheter er slått sammen og eventuelt samlokalisert

3.4.

Fase 3 Gjennomføring andre del

Produksjons- og leveransefase for prosjektet, sommer 2018 – sommer 2019
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Administrativ organisering for Nordre Follo kommune innført
Virksomhetsledere i Nordre Follo er på plass senest 1.12.2018, og det jobbes med å forsere
dette
Delprosjekter med underliggende arbeidsgrupper har avsluttet sitt arbeid innen sommeren
2019
Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune har overtatt ansvar for drift av aktivitet som
legges over på Nordre Follo
Administrasjonssjef har ansvaret for at alle vesentlige elementer ved
sammenslåingsprosessen er innført innen 31.7.2019
Prosjektarbeidet er sluttført og er klart for overlevering til linjen
Kommunevalget høsten 2019 er forberedt
Ny kommuneplan er vedtatt

3.5.

Fase 4 Avslutning

Overgangen fra to kommuner til en, høsten 2019 – 31.12.19
Kommunevalg gjennomført
Fellesnemnda oppløst
Kommunestyret i Nordre Follo er konstituert og representanter til utvalg og råd er oppnevnt
Områder/elementer som ikke kan innføres før 1.1.2020 er forberedt
Risikoanalyse for overgangen fra planlegging til iverksetting er gjennomført
Planstrategiarbeidet er startet opp

3.6.

Overordnet milepælsplan

Milepæler i de fire fasene i prosjektet sammenstilles i en overordnet milepælsplan. Milepælsplanen
nedenfor og utover i planen er foreløpige arbeidsutkast.
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Figur 2: Overordnet milepælsplan

4. Visjon, mål, resultater, aktiviteter og ressurser
4.1.

Visjon

Arbeidet med å lage visjon for Nordre Follo kommune er en politisk oppgave, med involvering av
innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og ansatte. Visjonen skal inspirere og gi retning for hvor vi vil
med den nye kommunen. Visjonen bygger på målene for den nye kommunen i intensjonsavtalen.
Visjonen for den nye kommunen bør lages tidlig i prosjektprosessen med å bygge den nye
kommunen og skal være førende for gjennomføringen av prosjektet. Visjonen utvikles i forbindelse
med kommuneplanarbeidet.
Arbeidet med å formulere mål, resultater, aktiviteter og ressurser for prosessen er en administrativ
oppgave.
Målet er at den nye kommunen er i drift fra 1.1.2020. Resultater er det vi må ha på plass for å nå
målet. Ressurser eller suksesskriterier må være til stede for at prosessen skal bli vellykket.
Forholdet mellom visjon, mål, resultater, aktiviteter og ressurser er illustrert i figur nedenfor.
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Figur 3: Pyramide.

4.2.

Mål, resultater, aktiviteter og ressurser

Mål (det vi skal oppnå med prosessen):
•

Nordre Follo kommune er i drift fra 1.1.2020.

Resultater (det vi må levere/ha på plass):
•
•
•
•
•

En helhetlig organisasjonsstruktur er etablert
Driftsforstyrrelser er minimert
Kommunenes prosesser er videreutviklet og forbedret
Synergier er realisert og utnyttet
Overordnede styringsdokumenter er utarbeidet

Aktiviteter/ suksesskriterier (de betingelsene som må være oppfylt for at resultatmålene skal nås):
(basert på erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser)
•
•
•

Det etableres en kompetent prosjektorganisasjon med tydelige roller og mandat
Det lages tydelige og gjennomførbare kontrollrutiner på prosessen og dens leveranser
Det skal utarbeides prinsipper for endringsledelse basert på Ski og Oppegård sine kulturer,
verdier og ressurser (ansatte)
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•
•
•

Det legges til rette for involvering og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonene,
og mot innbyggerne, næringsliv og andre interessenter i tråd med kommunikasjonsstrategi
Det gjennomføres et innovasjonsarbeid som skal sette utvikling og nytenkning inn i en større
sammenheng for å skape verdi for den nye kommunen
Ressursoptimalisering skal skje ved gjennom prinsippet om at «vi skal gjøre de riktige
tingene» og « vi skal gjøre tingene riktig». Innovasjon og ressursoptimalisering henger nøye
sammen.

Ressurser
Byggingen av Nordre Follo kommune er et omfattende endringsarbeid som vil kreve mye ressurser av
organisasjonen. Ressurser i denne sammenhengen defineres som både økonomiske og menneskelige
ressurser. Det må tilføres ressurser utover dagens bemanning i kommunene for å gjennomføre
prosjektet og påregnes noe bruk av konsulenttjenester der det er behov for kompetanse
kommunene ikke har selv. For å få dette på plass, kreves økonomisk handlingsrom.
•

•

•
•

Prosjektorganisasjonen
o Politisk prosjektorganisering krever at et gitt antall personer med politiske verv
deltar aktivt i prosessen med å bygge ny kommune
o Administrativ prosjektorganisering krever at et gitt antall personer som er ansatt i de
to kommunene deltar i selve prosjektarbeidet med å bygge ny kommune
Ledere og ansatte: I tillegg til ansatte som deltar i prosjektorganisasjonen vil alle ansatte i
Oppegård og Ski, i varierende grad, bli involvert og forventes å delta i arbeidet med å slå
sammen de to kommunene på en effektiv og hensiktsmessig måte.
Bruk av konsulenttjenester: Det vil også være behov for å leie inn konsulentbistand på saker
der kommunen ikke har nødvendig kompetanse selv.
Reformstøtte og engangsstøtte skal dekke:
o Utgifter knyttet til (foreløpig) fellesnemnda
o Frikjøp av ressurser, slik at det kan kjøpes inn arbeidskraft til å erstatte egne ansatte
som er allokert til å jobbe med Nordre Follo-prosessen. Dette er nødvendig for å
sikre at nivået og kvaliteten på tjenestene blir ivaretatt frem til 2020.

5. Prinsipper for organisering av prosjektet
I avtalen om Nordre Follo kommune angis prinsipper for etablering av den nye kommunen. Det skal
blant annet tas utgangspunkt i verdiene likeverdighet, raushet, åpenhet, engasjement og respekt, og
bidra til mangfold, innovasjon og nytenking.
Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for byggingen av den nye kommunen, og sikrer at
prosessen er politisk styrt. Fellesnemnda har ansvar for å sørge for involvering av øvrige folkevalgte i
Oppegård og Ski, samt innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og ansatte.
Det er viktig med tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom politikk og administrasjon.
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Kommuneloven, inndelingsloven og avtalen om Nordre Follo kommune legges til grunn for politisk og
administrativ prosjektorganisering.
Hovedavtalens bestemmelser om samhandling mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte legges til grunn
for hele sammenslåingsprosessen.
I forbindelse med sammenslåing og eventuelt samlokalisering av virksomheter i
sammenslåingsprosessen, skal berørte parter i hver av kommunene involveres i tråd med lov- og
avtaleverk. I dialog med arbeidstakerorganisasjonene skal det pekes ut virksomheter/områder som
slås sammen allerede i en tidlig fase av prosjektarbeidet.

6. Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen
6.1.

Innledning

Det er viktig å ha en tydelig organisering av arbeidet med å bygge en ny kommune. Figuren nedenfor
viser vedtatt foreløpig organisering av prosjektet (vedtatt i foreløpig fellesnemnd 16.1.2017). Det
skilles mellom politisk og administrativ organisering. Det foreslås noen justeringer av organiseringen
ut fra faseinndelingen av prosjektet, samt at det bør vurderes endringer når administrasjonssjef er
ansatt.

6.2.

Politisk organisering i fase 1

Den politiske organiseringen består av foreløpig fellesnemnd, foreløpig partssammensatt utvalg og
arbeidsutvalg.
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1/18 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen - 18/00015-1 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen : Prosjektplan Nordre Follo kommune

6.2.1. Foreløpig fellesnemnd
Ved sammenslåing av kommuner skal det etter inndelingslova § 26 opprettes en fellesnemnd til å
samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåingen.
I avtalen om etablering av Nordre Follo kommune står det at fellesnemnda starter sitt arbeid etter
Stortingets vedtak i 2017. Det er derfor nedsatt en foreløpig fellesnemnd bestående av 5
representanter fra hver kommune fra 1.1.2017. Medlemmene velges av og blant
kommunestyremedlemmene. Foreløpig fellesnemnd opprettes på samme måte som fellesnemnda.
Den foreløpige fellesnemnda skal sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i
kraft. Foreløpig fellesnemnd kan ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før
sammenslutningen er vedtatt av Stortinget. Kommunene stiller nødvendige administrative ressurser
til disposisjon for nemnda.

6.2.2. Foreløpig partssammensatt utvalg
Foreløpig partssammensatt utvalg har samme sammensetning som det faste partssammensatte
utvalget.
Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens § 25,
arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen. Fra fellesnemnda oppnevnes en politiker
fra hver kommune, samt fellesnemndas leder og nestleder som arbeidsgivers medlemmer til
partssammensatt utvalg. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte ett medlem fra hver
kommune.
Partssammensatt utvalg har samme funksjonstid som Fellesnemnda. Det partssammensatte utvalget
sørger for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i nevnte lov- og
avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget
behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget skal blant annet gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål,
retningslinjer og planer, i forbindelse med kommunesammenslutningen.

6.2.3. Arbeidsutvalg
Det følger av avtalen om Nordre Follo kommune at det kan opprettes et arbeidsutvalg bestående av
leder og nestleder samt to rådmenn, jf. også inndelingslova § 26 (6).
Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.

6.3.

Administrativ organisering i fase 1

Den administrative organiseringen i fase 1 består av prosjektkoordinator, styringsgruppe,
drøftingsforum, sekretariat og arbeidsgrupper. Det foreslås en justering av vedtatt
prosjektorganisering. For å sikre helhet, god styring og oversikt opprettes delprosjekter og
arbeidsgruppene underlegges disse.

6.3.1. Prosjektkoordinator
Prosjektkoordinator sørger for alle administrative leveranser til foreløpig fellesnemnd i samarbeid
med styringsgruppen. Prosjektkoordinator kan benytte sekretariatet til utredningsoppgaver.
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Prosjektkoordinator drøfter aktuelle saker med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i
drøftingsforum før sakene sendes til foreløpig fellesnemnd.
Prosjektkoordinator vil lede prosjektet frem til administrasjonssjef er på plass. Rådmann i Ski vil være
prosjektkoordinator frem til 30.6.2017.
Foreløpig fellesnemnd gir prosjektkoordinator fullmakt til å lage prosjektbeskrivelser. Som
hovedregel drøfter prosjektkoordinator prosjektbeskrivelser og sammensetning av
delprosjektgrupper i drøftingsforum.

6.3.2. Styringsgruppe
Styringsgruppen består av rådmennenes ledergrupper i Oppegård og Ski. Styringsgruppen bistår
prosjektkoordinator med å oppnevne nødvendige delprosjekter, utarbeide mandat for disse og
kvalitetssikre leveransene. Styringsgruppen kan benytte sekretariatet til utredningsoppgaver.

6.3.3. Sekretariat
Sekretariatet skal
•
•
•
•
•
•

Stille nødvendig utrednings- og kartleggingskompetanse til rådighet
Ivareta det løpende behovet for kommunikasjonsfaglig bistand i prosjektet, i tråd med
kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan
Bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer
Bidra i alt det praktiske rundt prosjektorganisasjonen, herunder metodebistand,
prosjektteknisk støtte og merkantil støtte.
Tilby kurs og opplæring i prosjektledelse for ledere for arbeidsgrupper/delprosjektledere og
prosjektmedarbeidere
Utarbeide og vedlikeholde prosjekthåndbok med maler for mandater, delprosjektplaner og
rapporter

Sekretariatet bistår prosjektkoordinator og styringsgruppen med utredningsoppdrag.
Sekretariatet består av en person fra Oppegård og en fra Ski samt en kommunikasjonsmedarbeider
fra Oppegård. Det vil bli innhentet administrative ressurspersoner ved behov. Sekretariatsleder er
kommunalsjef i Oppegård. Sekretariatsleder har ansvaret for at delprosjektene rapporterer i henhold
til fastsatte milepæler og krav.
Ordfører i Oppegård vil i 2017 og 2019 være leder av fellesnemnda. I 2018 vil fellesnemnda ledes av
ordfører i Ski. Politisk sekretariat eller andre administrative ressurser i de respektive kommunene vil
fungere som politisk sekretariat for fellesnemnda.
•
•
•
•

Bistå med saksforberedende arbeid
Bistå med koordinering og rapportering som prosjektorganiseringen krever
Sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til gjeldende
regelverk
Bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer

6.3.4. Drøftingsforum
Drøftingsforumet skal sikre at Hovedavtalens A (§ 3-1 (b)) og arbeidsmiljølovens (§ 8-1 og § 8-2) krav
til informasjon og drøfting med arbeidstakernes representanter ivaretas, for å sikre
medbestemmelse og medinnflytelse. Hovedtillitsvalgte som oppnevnes til drøftingsforumet
representerer hovedsammenslutningene i kommunene. Drøftingsforumet er en samarbeidsarena for
14
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overordnet arbeidsgiver- og arbeidstakerside. Forumet behandler saker meldt inn fra både
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
6.3.5. Delprosjekter
Styringsgruppen oppretter delprosjekter med underliggende arbeidsgrupper for å kartlegge kritiske
områder, foreslå løsninger og forberede saker slik at styringsgruppen kan treffe beslutninger.
Tillitsvalgte og/eller verneombud skal være representert i delprosjektene og arbeidsgruppene der
dette er aktuelt, gjerne med lokal representasjon.
Det oppnevnes ledere av delprosjektene.
Arbeidsomfanget ved å være delprosjektleder vil være omfattende og gå over tid. Det vurderes
frikjøp for å sikre en forsvarlig arbeidssituasjon.
Delprosjektene skal utrede og kartlegge behov, definere mål og komme med forslag til løsninger.
Delprosjektene skal ut fra sitt mandat lage delprosjektplan med tydelige milepæler for arbeidet.
Delprosjektene er selv ansvarlige for å gjennomføre de utredninger som er nødvendige for å oppfylle
sitt mandat, men kan be om utredningsstøtte hos sekretariatet eller i kommuneadministrasjonene
ved behov.
Ledere for delprosjektene holder prosjektkoordinator løpende orientert om status i arbeidet.
Det opprettes underliggende arbeidsgrupper etter behov.
Delprosjektene med underliggende arbeidsgrupper vil være den viktigste arenaen for involvering og
medvirkning blant ansatte.

Figur 5: Justert foreløpig organisering.
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6.4.

Politisk organisering i fase 2-4

Den politiske organiseringen i fase 2-4 består av fellesnemnd, partssammensatt utvalg,
gruppelederforum og arbeidsutvalg. Kommunestyrene, formannskap, hovedutvalgene og rådene
involveres etter behov. Figur som illustrerer politisk organisering i fase 2-4 fremgår på slutten av
kapittel 6.5.

6.4.1. Fellesnemnda
Etter kongelig resolusjon høsten 2017 nedsettes fellesnemnd og partssammensatt utvalg.
Ved sammenslåing av kommuner skal det etter inndelingslova § 26 opprettes en fellesnemnd til å
samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåingen. Fellesnemnda skal behandle alle
prinsipielle forhold som gjelder sammenslutning av kommunene. Fellesnemnda skal disponere et
eget budsjett. Det er fellesnemnda som eier prosjektet med å bygge den nye kommunen.
Kommunene har ansvaret for sin egen drift frem til og med 31.12.2019. Spørsmål som er av
betydning for den nye kommunen forelegges fellesnemnda før vedtak fattes. 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.

6.4.2. Partssammensatt utvalg
Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens § 25,
arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen. Fra fellesnemnda oppnevnes en politiker
fra hver kommune, samt fellesnemndas leder og nestleder som arbeidsgivers medlemmer til
foreløpig partssammensatt utvalg. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte ett medlem fra hver
kommune.
Partssammensatt utvalg har samme funksjonstid som fellesnemnda. Det partssammensatte utvalget
sørger for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i nevnte lov- og
avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget
behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget skal blant annet gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål,
retningslinjer og planer, i forbindelse med kommunesammenslutningen.

6.4.3. Arbeidsutvalg
Det følger av avtalen om Nordre Follo kommune at det kan opprettes et arbeidsutvalg bestående av
leder og nestleder samt to rådmenn, jf. også inndelingslova § 26 (6).
Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.

6.4.4. Gruppelederforum
Det etableres et gruppelederforum under fellesnemnda. Gruppelederforum er et rådgivende organ
som består av gruppelederne fra begge kommuner, som fellesnemnda konsulterer i sitt arbeid.
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6.4.5. Politiske delprosjekter
Det opprettes politiske delprosjekter på områder som er av politisk karakter. Fellesnemnda
kartlegger og utreder, og foreslår løsninger innenfor de politiske delprosjekter. Fellesnemnda
involverer kommunestyrene, formannskapene, hovedutvalgene og rådene og andre ved behov.
Administrativ prosjektledelse bistår fellesnemnda med kartlegging, utredning og saksforberedelse.

6.4.6. Referansegrupper
Det opprettes referansegrupper for involvering av innbyggere, brukere, lag, foreninger, næringsliv.
Referansegruppene har en rådgivende funksjon.
Referansegruppene kan være eksisterende bruker- og interesseorganisasjoner, eller opprettes for å
ivareta involvering på et bestemt område.

6.5.

Administrativ organisering i fase 2-4

Den administrative organiseringen i fase 2-4 består av prosjektledelse, drøftingsforum, sekretariat og
administrative delprosjekter og delprosjekter med særskilt koordineringsbehov. Figur som illustrerer
administrativ organisering i fase 2-4 fremgår på slutten av kapittel 6.5.

6.5.1. Prosjektledelse
Administrasjonssjef vil være prosjektleder og erstatter prosjektkoordinator fra fase 1.
Styringsgruppen i fase 1 inngår i prosjektledelsen inntil ledergruppen i Nordre Follo er rekruttert.
Etter ansettelse av den nye ledergruppen i Nordre Follo kommune, vil den nye ledergruppen støtte
administrasjonssjefen i ivaretakelse av prosjektledelsen.
Administrasjonssjef sørger for en hensiktsmessig måte å organisere samarbeidet mellom
prosjektledelsen og ledergruppene i Oppegård og Ski frem til 1.1.2020.
Prosjektledelsen vil ha koordineringsansvar for byggingen av den nye kommunen og delprosjektene.
Administrasjonssjef rapporterer jevnlig om status til fellesnemnda. Dette innebærer at det
utarbeides og godkjennes nødvendige styrende dokumenter for gjennomføringen av delprosjektenes
arbeid slik at målene i intensjonsavtalen kan nås.
Prosjektledelsen er ansvarlig for at prosjektet er formålstjenlig og effektivt organisert og bemannet.
Fellesnemnda gir administrasjonssjefen fullmakt til å lage prosjektbeskrivelser til delprosjektene med
behov for særskilt koordinering og de administrative delprosjektene dersom det ikke er gjort i fase 1,
og har et særskilt ansvar for å holde fellesnemnda løpende orientert om status og fremdrift.
Prosjektet med å bygge den nye kommunen har tre typer delprosjekter og administrasjonssjefen har
følgende rolle i disse:
•

Politiske delprosjekter
- Disse delprosjektene kjennetegnes av oppgaver av politisk karakter.
- Administrativ prosjektledelse støtter opp under fellesnemndas arbeid med de politiske
delprosjektene og bidra med kartlegging, utredning, tilrettelegging og saksforberedelse.
- Når delprosjektenes leveranser foreligger, er det administrasjonssjefen som innstiller til
fellesnemnda.
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•

Delprosjekter med særskilt behov for koordinering
- Disse delprosjektene kjennetegnes av oppgaver som krever omfattende kartlegging,
utredning og planarbeid, med stort behov for koordinering mellom de to kommunene
- Arbeidet med disse oppgavene vil bli gjennomført med hyppige rapporteringspunkter til
politisk nivå, og tettere politisk involvering.
- Når delprosjektenes leveranser foreligger, er det administrasjonssjef som formelt sett
innstiller til fellesnemnda.

•

Administrative delprosjekter
- Disse delprosjektene kjennetegnes av oppgaver av administrativ karakter.
- Når delprosjektets leveranser foreligger, er det administrasjonssjef som formelt sett
innstiller til fellesnemnda.

6.5.2. Sekretariat
I fase 2-4 legges sekretariatet inn under prosjektledelsen, og sekretariatet styrkes med kompetanse
innen for eksempel HR, arkiv, økonomi, prosjekt, innovasjon, digitalisering og fellesnemndsekretær.
Se for øvrig det som står om sekretariatet under fase 1.

6.5.3. Drøftingsforum
Som for fase 1.

6.5.4. Administrative delprosjekter
Som for fase 1.
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Figur 6: Politisk og administrativ organisering i fase 2-4.

6.6.

Tillitsvalgte og verneombuds roller i prosjektorganiseringen

I intensjonsavtalen står det at ansatte skal involveres og ivaretas i etableringen av den nye
kommunen. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal inkluderes i hele prosessen med å bygge ny
kommune, fra drøfting av prosjektbeskrivelser til deltakelse i prosjektstyre, prosjektgruppe eller
referansegruppe, og med representanter fra hver kommune så langt det lar seg gjøre. Dette avgjøres
i det enkelte delprosjekt.
Det er viktig å sikre tillitsvalgte og vernetjeneste tilstrekkelige rammevilkår for å kunne bidra i
omstillingsprosessen med å bygge en ny kommune. Dette vil blant annet skje gjennom frikjøp.
Det er behov for at fagorganisasjonene finner hensiktsmessig organisering for å dekke
representasjon i utvalg, delprosjekter og arbeidsgrupper.

7. Politiske delprosjekter
Følgende områder bør defineres som politiske delprosjekter:
•

Politisk organisering
- Foreslå struktur for politiske utvalg og myndighetsnivå
- Utredning av nærdemokratiske ordninger (og deltakelse i prosjekt i regi av Kommunalog moderniseringsdepartementet, jfr sak i kommunestyrene mars 2017)
- Utarbeide forslag til delegasjonsreglement
- Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement, øvrige reglement
- Utarbeide modeller for samskaping (for eksempel sosialt entreprenørskap) mellom
kommune og frivillighet/samarbeidspartnere

•

Identitet og felles kultur
- Utarbeide forslag til kommunevåpen (heraldikk) og andre symboler
- utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for å utvikle en ny, felles kultur

•

Forberedelse kommunevalget 2019

Ledere, medlemmer og representanter i fellesnemnda, kommunestyrene, formannskap,
hovedutvalg, rådene og andre er sentrale deltakere i disse prosessene.

8. Delprosjekter med behov for særskilt koordinering
Omfattende temaer som krever tettere dialog mellom politisk og administrativt nivå defineres som
delprosjekter med behov for særskilt koordinering. Dette er områder det er behov for
utviklingsarbeid.
Det tas utgangspunkt i føringer i intensjonsavtalen.
Kommuneplan er det overordnede styringsdokumentet i en kommune. Kommuneplanen gir mulighet
for overordnet planlegging på tvers av kommunegrensene i tidlig fase, og sammen med temaplaner
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legges grunnlaget for ressursoptimalisering. Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger
fremhever betydningen av at det tidlig formuleres en visjon for den nye kommunen, med involvering
av innbyggere og ansatte.
Fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere,
medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud.
Følgende områder vil ha behov for særskilt koordinering og samspill mellom politisk og administrativt
nivå:
•

Kommuneplan
- Utarbeide felles planprogram
- Utarbeide felles visjon for Nordre Follo kommune
- Implementere FNs bærekraftmål i kommuneplanleggingen
- Definere og ivareta utvalgte fokusområder i kommuneplanleggingen (folkehelse, barn og
unge, miljø, etc.)
- Utarbeide strategier på sentrale områder og i henhold til vedtatte planstrategier 20162019 (samfunnssikkerhet og beredskap, næring, etc.)

•

Arbeidsgiverpolitikk
- Utarbeide arbeidsgiverpolitisk plattform for den nye kommunen
Følgende punkter følges i hovedsak opp administrativt:
o Utarbeide omstillingsdokument
o Kartlegge lønns- og pensjonsvilkår som gjelder (inkl. særavtaler) og avklare behov
for harmonisering
o Kartlegge kompetanse og kompetansebehov i Oppegård og Ski og i den nye
kommunen
o Anbefale av prosess for innfasing av ansatte

•

Eierskap og interkommunale samarbeid
- Utarbeide forslag til strategi for interkommunalt samarbeid
- Gjennomføre detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser
- Utarbeide forslag til felles, aktiv og profesjonell eierskapspolitikk
- Utarbeide eierskapsmelding
- Utarbeide forslag til organisatorisk tilknytning for kirke- og trossamfunn

•

Økonomisk politikk og handlingsregler
- Utarbeide årlig budsjett for sammenslåingsprosessen
- Gjennomgå kommunenes posisjoner i fond, stiftelser, aksjeselskaper, pensjonsfond og
garantiforpliktelser
- Utarbeide forslag til handlingsregler
- Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling
- Utarbeide forslag til økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 for Nordre Follo

9. Administrative delprosjekter
Alle delprosjektene skal sikre godt arbeid med kommunikasjon og endringsledelse samt legge til rette
for gevinstrealisering i den nye kommunen. Det vil bli behov for løpende suppleringer og endringer
av de administrative delprosjektene.
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Oversikten under hvert kulepunkt er ikke uttømmende, og det enkelte delprosjekt må vurdere
detaljering utover dette, og i samarbeid med øvrige delprosjekter.
Det skal sikres bred involvering av ansatte.
•

Tjenesteutvikling og innovasjon
- Digitalisering
- Kartlegge og vurdere planbehov, plantyper og planprosesser
- Utvikling av tjenesteområder
- Utvikling av sentraladministrasjon/stab og støtte

•

Organisering
- Etablere ledergruppe
- Administrativ organisasjonsstruktur
- Organisering av tjenesteområder
- Organisering av sentraladministrasjon/stab og støtte
- Lokalisering

•

Kommunikasjon
- Planlegge aktiviteter
- Etablere samhandlingsplattform
- Etablere nettsider for Nordre Follo
- Lage kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan for Nordre Follo
- Kontinuerlig arbeid med informasjon og kommunikasjon

•

Digitalisering, IKT, saksbehandlersystem, arkiv, fagsystemer, matrikkelen
- Kartlegge systemer kommunene har, oppgraderingsbehov, ambisjoner, områder med
behov for nyanskaffelser
- Utarbeide forslag til IKT-plattform/infrastruktur
- Matrikkel
- Dokumentflyt og dokumenthåndtering

•

Styring, økonomi, anskaffelser
- Kartlegge organisering av økonomi- og regnskapsfunksjonene
- Kartlegge organisering og internkontroll
- Kartlegge modeller for innfordring
- Kartlegge innkjøpsavtaler og behovet for nye
- Utarbeide anbefaling til styringsdokumenter, som reglement, rutiner og planer
- Etablere et styringssystem

•

Eiendom
- Kartlegge eksisterende kommunale eiendommer og eierforhold
- Vurdere beskaffenhet og fremtidig bruk av kommunale eiendommer
- Verdifastsettelse av eiendommer
- Vurdering av fremtidig eierskapsmodell for kommunale eiendommer
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10.

Overordnet risikoanalyse

Det vil bli gjennomført en overordnet risikoanalyse for prosjektet.
Formålet er å identifisere uønskede hendelser som kan påvirke gjennomføringen av prosjektet.
Ved å ha kjennskap til slike hendelser på et tidlig tidspunkt, vil kommunene kunne ta hensyn til dette
i planleggingen av prosjektet, iverksette risikoreduserende tiltak og derigjennom bidra til å sikre
måloppnåelse i prosessen med å bygge den nye kommunen.
Overordnet risikoanalyse gjentas etter behov gjennom hele prosjektgjennomføringen.
Det forutsettes at det utarbeides risikoanalyser for hvert delprosjekt som oppdateres tilsvarende.

11.

Foreløpig budsjett for prosjektet

Utgifter i forbindelse med administrasjon og fellesnemnd søkes i hovedsak dekket innenfor
engangsstøtte/reformstøtte.
Det søkes tilskuddsmidler til infrastruktur og andre tiltak.

12.

Prosjektstyrings- og rapporteringsmekanismer

Omfang og varighet på prosjektet, samt ambisjonene for gevinstrealisering tilsier at det er behov for
å etablere styrings- og rapporteringsregime for prosjektet. Dette skal sikre at prosjektet med
delprosjekter leverer i henhold til målsettingene.

Vedlegg
Vedlegg 1

Avtalen mellom Oppegård og Ski om å etablere en ny kommune
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Rådmannens ledergruppe
Saknr
Løpenr
Arkiv
Serie
Dato

: 17/4766-1
: 40535/17
: 020/&35/
:
: 23.11.2017

Notat
Til
Fra

Fellesnemnda AU
Administrasjonssjef

Nordre Follo - Rapportering overordnet prosjektplan fase 1

Rapportering
Prosjektplan for prosjektet Nordre Follo kommune ble vedtatt i kommunestyrene 22. mai 2017.
Planen skal være et levende dokument som oppdateres jevnlig. Det var i saksfremlegget til
prosjektplanen konkretisert at prosjektplanen behandles i fellesnemnda hvert tertial. Første
behandling av prosjektplanen etter 22.5.17 blir i januar 2018.
Det står i kapittel 12 i prosjektplanen at det etableres styrings- og rapporteringsregime for
prosjektet for å sikre at prosjektet leverer i henhold til målsettingene. Det utarbeides fortløpende
prosjektdokumenter og maler for styring og rapportering.
Prosjektet er inndelt i fire faser, med oppgaver for hver fase. Fase 1 er i prosjektplanen definert som
planleggingsfasen frem til kongelig resolusjon høsten 2017. Fase 1 har vart frem til desember 2017.
Det har vært nødvendig å forlenge fase 1 for å fullføre planleggingen før gjennomføringsfasen
starter. Forlengelsen av fase 1 anses ikke å være kritisk for gjennomføringen av prosjektet innen
1.1.2020.
Nedenfor følger leveransene i fase 1, med fargemarkering på
hva som er gjennomført (grønn),
hva som er under arbeid (gul)
hva som gjenstår (rød)
Under tabellen omtales en del av oppgavene. Det redegjøres for når oppgaver som er under arbeid
eller som gjenstår vil skje.

Oppgaver
Prosjektorganisasjonen er etablert
Utarbeidet retningslinjer for foreløpig fellesnemnd og foreløpig partssammensatt utvalg
Utredet godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av fellesnemndas
arbeidsform
Utarbeidet forslag til budsjett for den foreløpige fellesnemndas arbeid
Utarbeidet kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan

Status
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Utarbeidet prosjektplan for hele byggeprosessen (vedtak i kommunestyrene)
Gjennomført overordnet risikoanalyse
Administrasjonssjef rekruttert (likelydende vedtak i kommunestyrene)
Utarbeidet omstillingsavtale
Startet arbeidet med visjon for den nye kommunen som del av kommuneplanarbeidet
Startet utredningsarbeidet for ny politisk organisering for den nye kommunen
Startet arbeidet med å lage forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler
Rekruttert delprosjektledere og -grupper
Delprosjektgruppene har startet kartlegging og utredning
Utarbeidet planprogram for rullering av kommuneplan
Utarbeidet anbudsdokumenter for anskaffelse av HR/økonomi- og
saksbehandler/arkivsystem
Prosjektorganisasjon er etablert
Arbeidet med å etablere prosjektorganisasjon/stab er i avslutningsfasen. Prosjektstaben bistår
administrasjonssjefen i å lede prosjektet. Prosjektstaben innehar kompetanse innen
kommunikasjon, HR, organisasjon, juss, økonomi, samfunnsutvikling, prosjektstyring og risiko- og
sårbarhetsanalyse (i prosjektet). Dette er i tråd med beskrivelse av nødvendig kompetanse i det som
ble omtalt som sekretariatet i prosjektplanen vedtatt 22.5.17. Kompetansen er vurdert som
nødvendig ut fra prosjektets omfang og kompleksitet. Erfaringer fra etableringen av nye Sandefjord
viser at tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i prosjektstaben er en suksessfaktor.
Utarbeidet kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan
Kommunikasjonsstrategien og tiltaksplan ble utarbeidet våren 2017. Det er nødvendig å oppdatere
disse jevnlig.
Utredet godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av fellesnemndas arbeidsform
Fellesnemnda vedtok i sitt møte 25.9.17 (sak 7/2017) at fellesnemnda gis fullmakt til å fastsette
godtgjøring for fellesnemnda og PSU. Godtgjøring til fellesnemndas medlemmer behandles i
sammenheng med vedtak om budsjett for fellesnemnda 2017 i kommunestyrene. Den enkelte
kommune følger egne regler for utbetaling av godtgjøring. Organisering av fellesnemndas
arbeidsform ble i første runde vedtatt i konstitueringen i august 2017. Reglement for fellesnemnda
behandles i fellesnemnda i desember og i kommunestyrene i januar 2018.
Gjennomført overordnet risikoanalyse
En første overordnet risikoanalyse er gjennomført i prosjektet og presentert for styringsgruppa
(rådmennenes ledergrupper). Risikoanalyse er et kontinuerlig arbeid som vil bli gjennomført i hele
prosessen, både overordnet og i det enkelte delprosjekt.
Utarbeidet omstillingsavtale
Omstillingsavtalen er utarbeidet. Det er identifisert behov for jevnlig oppdatering av dokumentet i
den videre prosessen.
Startet arbeidet med visjon for den nye kommunen som del av kommuneplanarbeidet
Arbeidet med visjon for den nye kommunen er startet. Det er gjennomført bred medvirkning og
involvering i arbeidet med å lage visjon. Det planlegges for vedtak av visjon i felles
kommunestyremøte i januar 2018.
Startet utredningsarbeidet for ny politisk organisering for den nye kommunen
En første versjon av prosjektbeskrivelse for delprosjektet politisk organisering er vedtatt i
fellesnemnda i september 2017. Det er til vurdering om KS sitt folkevalgtprogram skal benyttes som
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støtte i dette arbeidet. Det er behov for en mer utfyllende prosjektbeskrivelse. Det planlegges at
denne behandles i Fellesnemnda i januar 2018.
Startet arbeidet med å lage forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler
Det har vært fremmet sak til orientering for å hente innspill fra Fellesnemnda til prosjektbeskrivelse
for delprosjektet om nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler. Det utarbeides forslag til
prosjektbeskrivelse, og det planlegges at denne behandles i Fellesnemnda i januar 2018.
Rekruttert delprosjektledere og -grupper
Delprosjektledere og delprosjektgrupper er i flere av delprosjektene rekruttert. Rekruttering av
delprosjektledere pågår, og forventes fullført i løpet av 2017.
Delprosjektgruppene har startet kartlegging og utredning
Det er startet kartlegging i flere av delprosjektene. Delprosjektet tjenesteutvikling og innovasjon har
gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid høsten 2017 i alle virksomheter.
Kartleggingsarbeidet i delprosjektene vil fortsette i 2018.
Utarbeidet anbudsdokumenter for anskaffelse av HR/økonomi- og saksbehandler/arkivsystem
Det er ikke utarbeidet anbudsdokumenter for anskaffelse av HR/økonomi/saksbehandlersystemer.
Det gjøres en kartlegging av hvilke avhengigheter disse systemene har til andre leveranser i
prosjektet. Det er særlig behov for å vurdere risiko ved innføring av flere nye større styringsverktøy
og system parallelt. Prinsipper for overordnet styring og utarbeidelse av digitaliseringsstrategien vil
skje januar/februar 2018. Anbudsdokumentene utarbeides parallelt og sendes ut etter dette. Det
vurderes at dette vil være tidsnok, slik at systemene er klare for utprøving når ny organisering er
avklart, 01.01.2019.

Vedtaksoppfølging
Vedtaksoppfølging vil inngå i rapporteringen i prosjektet. Dette vil være vedtak fattet i foreløpig
fellesnemnd og fellesnemnda som skal følges opp i prosjektet, samt vedtak i kommunestyrene i Ski
og Oppegård som påvirker Nordre Follos arbeid. Det vil bli gitt jevnlig status på oppfølging av
vedtak.
Det vil bli gitt jevnlig status på oppfølging av vedtak.

Med vennlig hilsen
Gro Herheim
Administrasjonssjef

Kopi:
Vedlegg:
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Notat
Til AU
Fraadministrasjonssjef
Dato 28.11.17

Revidering av overordnet prosjektplan
Den overordnedeprosjektplanenfor byggingenav Nordre Follo skalværeet levendedokument . Det
foreslåsat revidert prosjektplanvedtasav fellesnemnda16.1.17.Dette notatet beskriverstatusfor
revisjonen.
Generelter prosjektplanenforkortet for at den skalgi raskoversiktover prosjektet og fungeresom
viktig styringsdokumentfor Fellesnemndaog Styringsgruppa
. Prosjektplanenhar fortsatt samme
struktur somførste versjonvedtatt 22.5.17.
Nedenforfølger en gjennomgangav de viktigsteendringenei planen.

Fasene
Fase1 er ferdig og det visestil orienteringssakom rapportering.Prosjektplanenomhandlernå fase2
– 4. Aktiviteter eller tiltak som ikke er gjennomførti fase1 er flyttet til fase2.
Lengdenpå fase2 er justert fra Kongeligresolusjonhøsten2017 – sommer2018til 1.1.18– 1.1.19.
Fasetre er justert til 1.1.19– 1.8.19.
Det er gjort en ny vurderingav hva som er aktuelle milepæler/aktiviteter og tiltak i fase2 – 4.
I kapitlet om visjon,mål, aktiviteter og ressurserer avsnittet om ressurserendret i tråd med sakom
forslagtil budsjett for Nordre Follo for 2018-2019.

Prosjekto rganisering
I kapitlet om organiseringenav prosjekteter organiseringsmodellfor fase1 tatt ut.
Kapitlet er endret i tråd med sakom f orslagtil reglementfor fellesnemnda/Kapitletbeskriverdagens
organiseringmed fellesnemnd,PSU,AU og gruppelederforum.Viderebeskrivesden administrative
organiseringenav prosjektet som skalgjeldefra 1.1.2018med administrasjonssjef,styringsgruppe,
drøftingsforumog prosjektstab.

Delprosjektene
De politiske delprosjekteneog delprosjektenemed særskiltkoordineringsbehovhar samme
inndeling,og det utarbeidesforslagtil fremdriftsplanerfor hvert av delprosjektene.Politiske
forankringspunkteri prosessenvil bli markert.
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Inndelingenav de administrative delprosjektenevil bli justert. Dette er gjort ut fra hva som er vurdert
å væreden mest hensiktsmessige
organiseringenav dissedelprosjektene.Overordnetstyringer tatt
ut fra delprosjektetStyring,økonomiog anskaffelserog er blitt et nytt delprosjekt. Dette er gjort for
å:
sikre effektive prosessermht anskaffelserav nye styringsverktøyinnen økonomiog HR
samtidigsom de strategiskelederprosessenesom virksomhets-/styringssystem,
kompetanseutviklingog internkontrollsystematikkfår mer oppmerksomhet.
Det utarbeidesprosjektbeskrivelserfor de politiske delprosjektene.Det er til vurderingom KSsitt
folkevalgtprogram kan benyttessom støtte i arbeidet.

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Det er tatt inn hovedfunnfra den første overordnederisiko- og sårbarhetsanalysen
(ROS)for
prosjektet som er gjort. Dette skalgjentasi den videre prosessen.Det vil ogsåbli gjort ROS
-analyseri
de enkeltedelprosjektene.
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU
FM 2/18 Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU

Saksnr.: 17/00362-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Fellesmøtet ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo
kommune som legges frem til behandling for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski.
Vedlegg:
Saksprotokoll Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den nye
kommunen, Saksframlegg Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for
den nye kommunen, Saksutskrift fra fellesmøte kontrollutvalgene i Ski og Oppegård
SAKSUTREDNING:
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune vedtok 4.12.17 i sak 20/17 Nordre Follo
kommune – utredning av revisjonsordning for den nye kommunen følgende:
Vedtak:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av revisjonsordning for
Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av
delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om ordning
for kontrollutvalgssekretariat.

Fakta i saken:
Fellesnemnda er delegert fullmakt til å vedta revisjonsordning i avtalen om Nordre Follo
kommune vedtatt i kommunestyrene i oktober 2016, sak 55/2016 i Oppegård og sak 150/16 i
Ski.
Oppegård kommune har i dag en avtale med Deloitte AS om revisjon. Ski er deltaker i Follo
Distriktsrevisjon IKS, som er revisor for Ski kommune.

Hjemmel:
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:
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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.

Vurdering:
En foreslår at sekretariatet får oppgaven med å utrede valg av revisjonsordning for
Nordre Follo kommune.
Selve utredningen legges så frem for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski som hver
for seg innstiller overfor fellesnemnda på valg av revisjonsordning.
Økonomiske konsekvenser:
Sekretariatet ser for seg å utføre utredningen innenfor gitte tids- og budsjettrammer.
Skulle ett eller begge kontrollutvalgene velge at eksterne skal utføre utredningen, vil
dette medføre behov for ekstra økonomiske budsjettressurser fra kommunestyret.
Det vil også medføre ekstra tid før utredningen kan bli gjennomført.
Fellesnemnda har allerede gitt kontrollutvalgene en tidsfrist til 1.7.2018 for å få
utarbeidet utredningen og lagt denne frem for politisk behandling.
Valg av annen utfører enn sekretariatet vil medføre ekstra tid- og budsjettressurser
for kontrollutvalg og sekretariat for utarbeidelse av anbud, innhenting av tilbud og
inngåelse av avtale samt oppfølging av inngått avtale i forhold til levering.
Avslutning:
Da fellesmøtet mellom kontrollutvalgene ikke har selvstendig beslutningsmyndighet,
forutsetter dette at hvert av kontrollutvalgene er representert slik at de hver for seg er
beslutningsdyktig i saken og at et simpelt flertall i hvert av kontrollutvalgene stemmer
likt.
I tilfelle ett eller begge av kontrollutvalgene ikke er representert slik at de hver for seg
er beslutningsdyktig i fellesmøtet, må saken i sin helhet legges frem for det
respektive kontrollutvalg til behandling.
Det samme gjelder om to beslutningsdyktige kontrollutvalg er representert i
fellesmøtet, men fatter ulike vedtak.
Neste møte i kontrollutvalget i Ski er berammet til 22.januar 2018.
Neste møte i kontrollutvalget i Oppegård er berammet til 25.januar 2018.
Ås, 8.1.2018
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Fellesnemnd
04.12.2017
20/17

Resultat:

Innstilling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

17/2752-3
Saksprotokoll - Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den
nye kommunen

Fellesnemnds vedtak 04.12.2017

Innstillingen enstemmig vedtatt
Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av
revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering
av delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling
om ordning for kontrollutvalgssekretariat.
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Saksframlegg
Saksbehandler:

Monica Lysebo

Arkivsaksnr.:

17/2752-2

Arkiv: 038

Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den nye kommunen
Vedlegg:
Saksutskrift fra fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård kontrollutvalg
Vedlegg som ikke følger saken:
Avtale om Nordre Follo

Administrasjonssjefens innstilling:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av
revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av
delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om
ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Saksutredning:
Sammendrag
I avtalen om Nordre Follo kommune er fellesnemnda gitt fullmakt til å vedta revisjonsordning for
Nordre Follo kommune. Vedtaket skjer på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård
og Ski kommuner. Det anbefales at fellesenemnda gir kontrollutvalgene i oppdrag å utrede
revisjonsordning for den nye kommunen og fremme en innstilling til fellesnemnda.
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser
I fellesmøte for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommuner 13.6.17 var det enighet om følgende
innstilling til vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda
med følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Kontrollutvalget i Ski sluttet seg til vedtaket i sitt møte den 29. mai, jf. sak 25/17. Kontrollutvalget i
Oppegård sluttet seg til vedtaket 1. juni, jf. sak 15/17.
Saken ble oversendt ordførerne i Oppegård og Ski kommuner 24.8.17.
Etter avtalen om Nordre Follo kommune skal fellesnemnda vedta revisjonsordning for Nordre Follo
kommune etter innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommuner.
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Oppegård kommune har i dag en avtale med Deloitte AS om revisjon. Ski er deltaker i Follos
Distriktsrevisjon IKS, som er revisor for Ski kommune.
Sekretariat for kontrollutvalgene løses i dag gjennom et interkommunalt selskap (FIKS) som alle
Follokommunene er deltakere i. Valg av sekretariatsordning for Nordre Follo henger tett sammen
med delprosjektet Eierskap og interkommunale samarbeid og bør ses i sammenheng med arbeidet i
dette prosjektet.
Hjemmelsgrunnlag
Inndelingslova § 26, 5. 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.
Fellesnemnda er delegert fullmakt til å vedta revisjonsordning i avtalen om Nordre Follo kommune
vedtatt i kommunestyrene i oktober 2016, sak 55/2016 i Oppegård og sak 150/16 i Ski.
Tilsvarende fullmakt kan delegeres for valg av kontrollutvalgssekretariat.
Konsekvenser
o Økonomiske og administrative konsekvenser
Utredning og innstilling av revisjonsordning og ordning for kontrollutvalgssekretariat foretas av
kontrollutvalgene i Oppegård og Ski. Det er ikke meldt om at utredningsarbeidet vil ha
administrative eller økonomiske konsekvenser for Nordre Follo eller de eksisterende kommunene.
o Konsekvenser for folkehelse
ikke aktuelt
o Konsekvenser for miljø
ikke aktuelt
o Konsekvenser for barn og unge
Ikke aktuelt

Vurderinger, alternativer og begrunnelser
Utredning og valg av revisjonsordning og anskaffelsesprosess knyttet til dette vil ta tid.
Administrasjonssjefen anbefaler at fellesnemnda gir kontrollutvalgene i Oppegård og Ski i oppdrag å
utrede forslag til revisjonsløsning for Nordre Follo kommune. Det anbefales at innstillingen foreligger
senest sommeren 2018 for å gi tilstrekkelig tid til å følge opp vedtaket og inngå nødvendige avtaler i
etterkant.

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski ber også om at det igangsettes utredning av sekretariatsløsning
for kontrollutvalget i Nordre Follo. Vedtak av ordning for kontrollutvalgssekretariat er p.t. ikke
delegert til fellesnemnda. En slik utredning og innstilling bør koordineres med delprosjekt eierskap
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og interkommunale selskaper og vurderingen av hvilke oppgaver Nordre Follo skal løse i egenregi,
kjøp av tjenester og fremtidig eierstruktur for de interkommunale selskapene.

Anbefaling
Administrasjonssjefen anbefaler at fellesnemnda gir kontrollutvalgene i begge kommuner i oppdrag
å igangsette arbeidet med valg av revisjonsløsning for Nordre Follo og innstille til fellesnemnda.
Administrasjonssjefen anbefaler at det i forbindelse med arbeidet i delprosjekt Eierskap og
interkommunale samarbeid fremmes en sak for fellesnemnda med forslag til prosess for samordning
av prosjektets arbeid og kontrollutvalgenes innstilling av ordning for kontrollutvalgssekretariat våren
2018.

Gro Herheim
Administrasjonssjef Nordre Follo kommune
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Fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård
kontrollutvalg
Saksutskrift

Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat
kommunen

for den nye

Behandling:
Det ble pekt på at det er fellesnemnda som skal velge revisor og sekretariat for den
nye kommunen. Det var enighet om at «fellesnemnda» erstatter «kommunestyrene»
i vedtaket.
Vedtak:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda
med følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 13. juni 2017
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
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Saksframlegg
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Saksutredni ng:
Utredning av framtidig revisjonsordning

og valg av k o nt r ollutvalgssekretariat

I et notat fra rådmennene til Foreløpig Fellesnemnd av 10. mai vedr. «Nordre Follo
kommune – oversikt over selskap» foreslås at Fellesnemnda, jf. Prosjektplanen for
Nordre Follo kommune, skal foreta en gjennomgang av selskapene med sikte på en
hensiktsmessig drift og styring av tjenestene. Det foreslås at Follo distriktsrevisjon
IKS er blant selskapene som bør prioriteres for en gjennomgang. Også FIKS er med
på listen over selskap som skal gjennomgås.
Sekretariatet minner om at i henhold til Kommuneloven § 78 er det kontrollutvalget
som skal innstille om valg av revisjonsordning og valg av revisor. Sekretariatet
forbereder sakene for kontrollutvalget, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 20. Etter dette
mener vi det tilligger kontrollutvalgene å innstille om hvilken revisjonsordning som vil
være mest hensiktsmessig for den nye kommunen.
Tilsvarende mener vi må gjelde for vurderingen av framtidig kontrollutvalgssekretariat.
Valg av revisor i den nye kommunen
Inndelingslova § 26 bestemmer at fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale
i den nye kommunen, inkludert revisor. Ansettelsen skal skje etter innstilling fra
kontrollutvalgene i de to kommunene. Samarbeidsavtalen om Nordre Follo
kommune tar allerede høyde for at fellesnemnda kan vedta bl.a. revisjonsordning
etter innstilling fra de to kontrollutvalgene etter at Stortinget har gjort sitt vedtak.
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Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt
samarbeid.
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen
Tilsvarende regler som for revisor gjelder for valg av kontrollsekretariat. På dette
punktet har ikke kommunestyrene i Ski og Oppegård gitt noen fullmakt til den
kommende fellesnemnda ennå.
Kommunestyrene kan her gi fullmakt til å videreføre dagens sekretariatsordning for
den nye kommunen eller konkurranseutsette oppdraget, jf. anskaffelsesregelverket.
Begge alternativ vedtas etter innstilling fra kontrollutvalget.
NKRFs prosjektgruppe anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede
saken for kontrollutvalgene.

Ås, den 18. mai 2017
Jan T. Løkken
sekretær
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU
FM 3/18 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i
Nordre Follo kommune
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU

Saksnr.: 17/00364-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Fellesmøtet tar saken til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den nye
kommunen, Saksframlegg Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for
den nye kommunen, Saksutskrift fra fellesmøte kontrollutvalgene i Ski og Oppegård
SAKSUTREDNING:
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune vedtok 4.12.17 i sak 20/17 Nordre Follo
kommune – utredning av revisjonsordning for den nye kommunen følgende:
Vedtak:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av revisjonsordning for
Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av
delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om ordning
for kontrollutvalgssekretariat.

Følgende sak dreier seg om punkt 2 i vedtaket fra fellesnemnda.
Fakta i saken:
Både Oppegård og Ski er deltakere i interkommunalt samarbeid (koml. § 27samarbeid) om sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i de respektive
kommunene.
Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Ski og Oppegård vedtok 29.5.17 i sak 4/17
Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen følgende:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda med
følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av ordning for
kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.

Hjemmel:
Det følger av lov 15.juni 2001 nr.70 om fastsetjing og endring av kommune- og
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26 femte ledd:
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«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.» (vår understreking)

Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 77 nr.9:
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 20:
§ 20. Sekretariat
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som
til enhver tid tilfreds[s]tiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og
at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og
av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan
ikke legges til kommunens eller fylke[s]kommunens administrasjon. Den som utfører
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller
kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har
innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor
sekretariatet.

Vurdering:
Det er viktig å presisere at det er kontrollutvalgene som skal innstille i sak om valg av
sekretariatsordning.
Da kontrollutvalgene i Oppegård og Ski formelt ikke har fått oppdraget om å utrede
fremtidig sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, stilles
saken foreløpig i bero.
Avslutning:
Det legges opp til å ta saken til orientering.
Ås, 10.1.2018
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Fellesnemnd
04.12.2017
20/17

Resultat:

Innstilling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

17/2752-3
Saksprotokoll - Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den
nye kommunen

Fellesnemnds vedtak 04.12.2017

Innstillingen enstemmig vedtatt
Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av
revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering
av delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling
om ordning for kontrollutvalgssekretariat.
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Saksframlegg
Saksbehandler:

Monica Lysebo

Arkivsaksnr.:

17/2752-2

Arkiv: 038

Nordre Follo kommune - utredning av revisjonsordning for den nye kommunen
Vedlegg:
Saksutskrift fra fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård kontrollutvalg
Vedlegg som ikke følger saken:
Avtale om Nordre Follo

Administrasjonssjefens innstilling:
1. Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av
revisjonsordning for Nordre Follo innen 1.7.2018.
2. Administrasjonssjefen bes våren 2018 komme med forslag til prosess for koordinering av
delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid og kontrollutvalgenes innstilling om
ordning for kontrollutvalgssekretariat.

Saksutredning:
Sammendrag
I avtalen om Nordre Follo kommune er fellesnemnda gitt fullmakt til å vedta revisjonsordning for
Nordre Follo kommune. Vedtaket skjer på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård
og Ski kommuner. Det anbefales at fellesenemnda gir kontrollutvalgene i oppdrag å utrede
revisjonsordning for den nye kommunen og fremme en innstilling til fellesnemnda.
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser
I fellesmøte for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommuner 13.6.17 var det enighet om følgende
innstilling til vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda
med følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Kontrollutvalget i Ski sluttet seg til vedtaket i sitt møte den 29. mai, jf. sak 25/17. Kontrollutvalget i
Oppegård sluttet seg til vedtaket 1. juni, jf. sak 15/17.
Saken ble oversendt ordførerne i Oppegård og Ski kommuner 24.8.17.
Etter avtalen om Nordre Follo kommune skal fellesnemnda vedta revisjonsordning for Nordre Follo
kommune etter innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommuner.
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Oppegård kommune har i dag en avtale med Deloitte AS om revisjon. Ski er deltaker i Follos
Distriktsrevisjon IKS, som er revisor for Ski kommune.
Sekretariat for kontrollutvalgene løses i dag gjennom et interkommunalt selskap (FIKS) som alle
Follokommunene er deltakere i. Valg av sekretariatsordning for Nordre Follo henger tett sammen
med delprosjektet Eierskap og interkommunale samarbeid og bør ses i sammenheng med arbeidet i
dette prosjektet.
Hjemmelsgrunnlag
Inndelingslova § 26, 5. 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.
Fellesnemnda er delegert fullmakt til å vedta revisjonsordning i avtalen om Nordre Follo kommune
vedtatt i kommunestyrene i oktober 2016, sak 55/2016 i Oppegård og sak 150/16 i Ski.
Tilsvarende fullmakt kan delegeres for valg av kontrollutvalgssekretariat.
Konsekvenser
o Økonomiske og administrative konsekvenser
Utredning og innstilling av revisjonsordning og ordning for kontrollutvalgssekretariat foretas av
kontrollutvalgene i Oppegård og Ski. Det er ikke meldt om at utredningsarbeidet vil ha
administrative eller økonomiske konsekvenser for Nordre Follo eller de eksisterende kommunene.
o Konsekvenser for folkehelse
ikke aktuelt
o Konsekvenser for miljø
ikke aktuelt
o Konsekvenser for barn og unge
Ikke aktuelt

Vurderinger, alternativer og begrunnelser
Utredning og valg av revisjonsordning og anskaffelsesprosess knyttet til dette vil ta tid.
Administrasjonssjefen anbefaler at fellesnemnda gir kontrollutvalgene i Oppegård og Ski i oppdrag å
utrede forslag til revisjonsløsning for Nordre Follo kommune. Det anbefales at innstillingen foreligger
senest sommeren 2018 for å gi tilstrekkelig tid til å følge opp vedtaket og inngå nødvendige avtaler i
etterkant.

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski ber også om at det igangsettes utredning av sekretariatsløsning
for kontrollutvalget i Nordre Follo. Vedtak av ordning for kontrollutvalgssekretariat er p.t. ikke
delegert til fellesnemnda. En slik utredning og innstilling bør koordineres med delprosjekt eierskap
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og interkommunale selskaper og vurderingen av hvilke oppgaver Nordre Follo skal løse i egenregi,
kjøp av tjenester og fremtidig eierstruktur for de interkommunale selskapene.

Anbefaling
Administrasjonssjefen anbefaler at fellesnemnda gir kontrollutvalgene i begge kommuner i oppdrag
å igangsette arbeidet med valg av revisjonsløsning for Nordre Follo og innstille til fellesnemnda.
Administrasjonssjefen anbefaler at det i forbindelse med arbeidet i delprosjekt Eierskap og
interkommunale samarbeid fremmes en sak for fellesnemnda med forslag til prosess for samordning
av prosjektets arbeid og kontrollutvalgenes innstilling av ordning for kontrollutvalgssekretariat våren
2018.

Gro Herheim
Administrasjonssjef Nordre Follo kommune
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Fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård
kontrollutvalg
Saksutskrift

Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat
kommunen

for den nye

Behandling:
Det ble pekt på at det er fellesnemnda som skal velge revisor og sekretariat for den
nye kommunen. Det var enighet om at «fellesnemnda» erstatter «kommunestyrene»
i vedtaket.
Vedtak:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda
med følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 13. juni 2017
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
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Saksframlegg
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Saksutredni ng:
Utredning av framtidig revisjonsordning

og valg av k o nt r ollutvalgssekretariat

I et notat fra rådmennene til Foreløpig Fellesnemnd av 10. mai vedr. «Nordre Follo
kommune – oversikt over selskap» foreslås at Fellesnemnda, jf. Prosjektplanen for
Nordre Follo kommune, skal foreta en gjennomgang av selskapene med sikte på en
hensiktsmessig drift og styring av tjenestene. Det foreslås at Follo distriktsrevisjon
IKS er blant selskapene som bør prioriteres for en gjennomgang. Også FIKS er med
på listen over selskap som skal gjennomgås.
Sekretariatet minner om at i henhold til Kommuneloven § 78 er det kontrollutvalget
som skal innstille om valg av revisjonsordning og valg av revisor. Sekretariatet
forbereder sakene for kontrollutvalget, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 20. Etter dette
mener vi det tilligger kontrollutvalgene å innstille om hvilken revisjonsordning som vil
være mest hensiktsmessig for den nye kommunen.
Tilsvarende mener vi må gjelde for vurderingen av framtidig kontrollutvalgssekretariat.
Valg av revisor i den nye kommunen
Inndelingslova § 26 bestemmer at fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale
i den nye kommunen, inkludert revisor. Ansettelsen skal skje etter innstilling fra
kontrollutvalgene i de to kommunene. Samarbeidsavtalen om Nordre Follo
kommune tar allerede høyde for at fellesnemnda kan vedta bl.a. revisjonsordning
etter innstilling fra de to kontrollutvalgene etter at Stortinget har gjort sitt vedtak.
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Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt
samarbeid.
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen
Tilsvarende regler som for revisor gjelder for valg av kontrollsekretariat. På dette
punktet har ikke kommunestyrene i Ski og Oppegård gitt noen fullmakt til den
kommende fellesnemnda ennå.
Kommunestyrene kan her gi fullmakt til å videreføre dagens sekretariatsordning for
den nye kommunen eller konkurranseutsette oppdraget, jf. anskaffelsesregelverket.
Begge alternativ vedtas etter innstilling fra kontrollutvalget.
NKRFs prosjektgruppe anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede
saken for kontrollutvalgene.

Ås, den 18. mai 2017
Jan T. Løkken
sekretær
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU
FM 4/18 Reglement for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU

Saksnr.: 17/00363-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Fellesmøtet ber sekretariatet utarbeide utkast til reglement for kontrollutvalget i
Nordre Follo kommune.
Vedlegg:
HANDLINGSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD, Retningslinjer for
kontrollutvalget i Ski
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Verken kontrollutvalget i Oppegård eller kontrollutvalget i Ski har eget reglement.
Derimot har kontrollutvalget i Oppegård utarbeidet egen handlingsplan for sitt arbeid.
Kontrollutvalget Ski har utarbeidet egne retningslinjer for sitt arbeid.
Vurdering:
Lov og forskrift



Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, koml.)
Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Kommunelovens bestemmelser gjelder på lik linje for kontrollutvalget som for øvrige
kommunale folkevalgte organer. Det er i tillegg fastsatt en egen forskrift for
kontrollutvalg med hjemmel i kommuneloven. Forskriften omhandler bl.a.
bestemmelser om kontrollutvalgets sammensetning, samt regler om kontrollutvalgets
ansvar og oppgaver.
Reglement
For det første kan kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver fastsettes gjennom eget
reglement.
For å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver kan
kommunestyret i henhold til kommuneloven § 39 fastsette et reglement for utvalget.
Reglementet kan bl.a. inneholde retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget,
retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver.
Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller som er i strid med
gjeldende regelverk for kontrollutvalget.
Med et eget reglement for kontrollutvalget vil utvalget bli mer likestilt og få noenlunde
den samme status som de øvrige folkevalgte organ i kommunen og som gjør at
kommunestyret må ha et mer bevisst forhold til kontrollutvalgets rolle og oppgaver.
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Dersom en velger å utarbeide eget reglement, må saken legges frem for
kommunestyret – i dette tilfellet fellesnemnda – for godkjenning. Da et reglement er
bindende for kontrollutvalget og for kommunestyret som øverste tilsyn og
kontrollmyndighet i kommunen, må forslag til endringer i reglementet, uavhengig av
om det kommer fra kontrollutvalget, kommunestyret eller andre, også stadfestes av
det øverste organ som godkjente reglementet.
Strategi- og handlingsplan
For det andre kan kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver fastsettes gjennom en
strategi- og handlingsplan.
Strategi- og handlingsplan defineres gjerne som langsiktig planlegging generelt,
særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål. Planen er ikke
bindende for andre enn de den er utarbeidet for.
I motsetning til et reglement vil en strategi- og handlingsplan kun være et internt
arbeidsdokument for kontrollutvalget, som selv kan fastsette og endre i strategi- og
handlingsplanen. I motsetning til et reglement kan en strategi- og handlingsplan være
mer konkret. En strategi- og handlingsplan er gjerne tidsbestemt, og forutsetter en
viss rullering etter nærmere bestemte regler/perioder.
Kontrollutvalget kan oversende en strategi- og handlingsplan til kommunestyret for
orientering om utvalgets planlagte arbeid.
Retningslinjer
For det tredje kan kontrollutvalget fastsette egne retningslinjer for sitt arbeide.
Retningslinjer defineres gjerne som beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet
handlemåte.
I likhet med strategi- og handlingsplan vil retningslinjer kun være et internt
arbeidsdokument for kontrollutvalget, som selv kan fastsette og endre i
retningslinjene.
Økonomiske konsekvenser:
Sekretariatet ser for seg at en utarbeidelse av et reglement vil kunne utføres innenfor
gitte tids- og budsjettrammer for sekretariatet.
Ås, 8.1.2018
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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HANDLINGSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD
Vedtatt 1. februar 2007 – sist behandlet av utvalget 3. september 2015

Mål og oppgaver
Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver
blir ivaretatt på best mulig måte.
Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå
det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en
betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 5.

Valg og sammensetning
Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av Kontrollutvalgsforskriften § 2.
Oppegård kommune har som praksis at opposisjonen har ledervervet i utvalget.
Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå
ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin
dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.

Hovedoppgaver:
1. Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m.
Strategi:
1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter
2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og
økonomiforvaltning forelegges utvalget.
3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp
2. Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og
måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak.
Strategi:
1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for
avvik fra oppsatte mål i kommunen.
2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for
kommunen
3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret
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4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen
3. Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med alle interkommunale selskaper og heleide
kommunale aksjeselskaper. Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller
forvaltningsrevisjon.
Strategi:
1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret
2. Sørge for iverksetting av kontrollen
4. Annet tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de
opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil
gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge
fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører
under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak.
Strategi:
1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen
2. Vurdere omrykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget
initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser

Organisering av arbeidet generelt:
1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7 Utvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse
eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å gjennomføre
oppgavene. I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget også rett til å overvære et
møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som underordnede organer.
Strategi:
1. Utvalget vil benytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med i
arbeidet.
2. Samarbeid
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon
med oppdragsgiver. Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og
revisjonen.
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Strategi:
1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra
utvalgets møter
2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet
3. Informasjon om utvalget - innsynsretten og forholdet til media
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne
i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den
forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta
kontakt med utvalget.
Offentlighetsloven pålegger kommunens å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er åpne for
publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt
taushetsplikt (vedtak i kontrollutvalget 29.11.07, jf. sak 34/07).
Strategi:
1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig
på kommunens Internett-sider.
2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
3. Utvalgets møter er åpne for publikum
4. Tips fra varslere skal alltid følges opp
5. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
6. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.
4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende
aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og
vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Handlingsplanen fornyes en gang pr. år.
2. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.
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RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET I SKI
Vedtatt av kontrollutvalget 28.november 2017 (sak 45/17)

Mål og oppgaver
Lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 bestemmer
at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltningen på sine vegne. Kommunal- og regionaldepartementets forskrift
15.06.2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven §
77 nr. 10, gir nærmere regler for kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver
blir ivaretatt på best mulig måte. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en betryggende
måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.
Kontrollutvalget i Ski har følgende strategi:
1. Bidra til å øke kvalitet, effektivitet og sikkerhet i de interne kontrollrutinene.
2. Undersøkelser av rykteflom/presseoppslag som kan skade den allmenne tillit i den
hensikt å forsøke å bekrefte eller avkrefte eventuelle påstander.
3. Bidra til å øke utnyttelsen av de kommunale ressurser med utgangspunkt i kommunale
mål, oppnådde resultater.
4. Bidra til arbeidsrutiner/arbeidsforhold som kan forhindre at ansatte og

kommunen

kommer i en uheldig situasjon.
Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 5.

Valg og sammensetning
Valg, sammensetning og utskiftning av medlemmer i kontrollutvalget framgår av
Kommuneloven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg i kommuner mv. §§ 2 og 3.
Ski kommune har som praksis at opposisjonen har ledervervet i utvalget.
Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå
ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin
dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.

Hovedoppgaver:
1. Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m.
Strategi:
1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter
2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og
økonomiforvaltning forelegges utvalget.
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3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp
2. Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og
måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak.
Strategi:
1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for
avvik fra oppsatte mål i kommunen.
2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for
kommunen
3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen
3. Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med alle interkommunale selskaper og heleide
kommunale aksjeselskaper. Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller
forvaltningsrevisjon.
Strategi:
1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret
2. Sørge for iverksetting av kontrollen
4. Annet tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de
opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil
gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge
fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører
under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak.
Strategi:
1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen
2. Vurdere om rykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget
initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser

Organisering av arbeidet generelt:
1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat
Utvalget kan kreve enhver opplysning det har behov for hos kommunen. Revisjonen utfører
de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med kontrollutvalget og kan,
innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver. Sekretariatet forbereder
og følger opp de sakene som utvalget behandler. Utvalget har vedtatt foreløpige rammer for
sekretariatets/sekretærens arbeid.
Strategi:
1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med
i arbeidet.
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2. Samarbeid
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon
med oppdragsgiver. Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og
revisjonen.
Strategi:
1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra
utvalgets møter
2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellomrom inviteres til å orientere og
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet
3. Informasjon om utvalget - innsynsretten og forholdet til media
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne
i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den
forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta
kontakt med utvalget.
Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er i henhold
til kommunelovens § 31 åpne for publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger
som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Strategi:
1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig
på kommunens Internett-sider og på www.follofiks.no.
2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
3. Utvalgets møter er åpne for publikum
4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet.
5. Tips fra varslere skal alltid følges opp
6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.
4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende
aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og
vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Retningslinjene fornyes en gang pr. år.
2. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på møtene i kontrollutvalget dersom det
er endringer eller oppdateringer.
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU
FM 5/18 Referat og orienteringer
Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU

Saksnr.: 18/00016-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:
Fellesmøte Ski Oppegård 290517, Status Forvaltningsrevisjon Oppegård og Ski
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 01/18

Møteprotokoll Fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård
kontrollutvalg 29.5.17 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 01/18

Status forvaltningsrevisjon Oppegård og Ski (vedlagt)

Ås, 10.1.2018
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Fellesmøte mellom Ski kontrollutvalg og Oppegård
kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.05.2017 kl. 18:00
Formannskapssalen i Ski rådhus

Av utvalgenes medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 12.
Fra Ski:
Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M.
Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP), Haakon Hofgaard Dahl
(H)
Forfall: Bente Njøs Paulshus (H),
Fra Oppegård:
Henriette B. Christiansen (H), Leif Aarebrot (H), Geir Aage Amundsen (Uavh)
Forfall: Odd Harald Røst (Ap), Marit Forsberg (SV),
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Lars Henrik Bøhler
Rådmann Audun Fiskvik
Fra Follo distriktsrevisjon:
Revisjonssjef Steinar Neby
Diverse merknader:
Det var enighet om at Lars Chr. Bilet leder møtet. Lars Chr. Bilet og Henriette B.
Christiansen godkjenner protokollen.
Follo, 31. mai 2017

Lars Chr. Bilet/s./

Henriette B. Christiansen/s./
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Saksliste:
Sak 1/17 Arbeidet med ny kommune - fellesmøter
Sak 2/17 Status og videre framdrift i arbeidet for ny kommune
Sak 3/17 Valg av revisor for Fellesnemnda
Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen
Sak 5/17 Utvalgenes arbeid og aktuelle saker – behov for samordning
Sak 6/17 Neste fellesmøte
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Sak 01/17 Arbeidet med ny kommune – fellesmøter
Innstilling: Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til
neste fellesmøte.
Behandling: Det ble pekt på at hyppigheten av fellesmøter må vurderes i lys av
fellesnemndas arbeid. I utgangspunktet holdes ett fellesmøte per halvår.
Vedtak: Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til
neste fellesmøte.

Sak 2/17 Status og videre framdrift i arbeidet for ny kommune
Innstilling:
Rådmennenes redegjørelser tas til orientering.
Behandling: Audun Fiskvik orienterte på vegne av de to rådmennene.
Vedtak: Audun Fiskviks redegjørelser tas til orientering.

Sak 3/17 Valg av revisor for Fellesnemnda
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Alt. 1:
Kontrollutvalget i Ski og Oppegård inviterer Follo distriktsrevisjon IKS og Deloitte AS
til å komme med tilbud om regnskapsrevisjon av Fellesnemnda for Nordre Follo
kommune. Tildelingen skjer på grunnlag av det tilbudet som har lavest totalpris.
Sekretariatet gis i fullmakt å utforme en detaljert invitasjon. Innstillingen om valg av
revisor skal foreligge til de første kontrollutvalgsmøtene i høst. Endelig valg av revisor
foretas av kommunestyrene.
Alt. 2:
Kontrollutvalgene innstiller om at Follo distriktsrevisjon IKS velges som revisor for
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune. Endelig valg av revisor foretas av
kommunestyrene.
Behandling: På bakgrunn av at kommunestyrene allerede har valgt revisor for
fellesnemnda foreslo sekretæren at fellesmøtet tar kommunestyrenes vedtak til
orientering.
Vedtak: Fellesmøtet tar kommunestyrenes vedtak den 22. mai 2017 om valg av
revisor for fellesnemnda til orientering.

Sak 4/17 Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye
kommunen
Innstilling:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret
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med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.
Behandling:
Det ble pekt på at det fellesnemnda som skal velge revisor og sekretariat for den nye
kommunen. Det var enighet om at «fellesnemnda» erstatter «kommunestyrene» i
vedtaket.
Vedtak:
Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene:
Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes Fellesnemnda
med følgende innstilling:
Fellesnemnda ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.

Sak 5/17 Utvalgenes arbeid og aktuelle saker – behov for
Samordning
Innstilling: Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i
neste fellesmøte.
Behandling:
Vedtak: Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i
neste fellesmøte.

Sak 6/17 Neste fellesmøte
Innstilling: Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september.
Behandling: Dersom det blir behov for det, var det enighet om å innkalle til et
fellesmøte på et tidligere tidspunkt.
Vedtak: Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september.
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STATUS FORVALTNINGSREVISJON
Kommune

Nr. 1/18
Prosjekt

Ansvar/
Utfører

Ajour pr 08.01.18
5.Oppfølging
6.Annet
FR-rapport

1.Tema

2.Mål/
problemstillinger

3.Prosjektplan

4.FR-rapport

Deloitte

KU 28.1.16

KU 10.3.16

KU 28.4.16

FDR

KU 11.9.14

KU 11.12.14

KU 26.3.15

KU 8.12.16
KST 13.2.17
KU 10.3.16
KST 9.5.16

KU 20.10.16
KST 28.11.16
KU 20.10.16
KST 28.11.16

KU 26.1.17

KU 16.3.17

KU 7.12.17

KU 26.1.17

KU 16.3.17

KU 7.12.17

KU 7.9.17
KST 25.9.17
KU 7.9.17
KST 25.9.17
1.Tema

KU 25.1.18

2.Mål /
problemstillinger

3.Prosjektplan

4.FR-rapport

5.Oppfølging
FR-rapport

KU 20.9.16
KST 12.10.16
KU 3.5.16
KU 14.6.16
KST 7.9.16

KU 7.3.17
KST 29.3.17
KU 22.1.18

Oppegård
2016:
Internkontroll
IKT og beredskap

Kommune

2017:
Internkontroll i barnehager

Deloitte

Vedtaksoppfølging

Deloitte

2018:
Psykososialt læringsmiljø

FIKS

Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem

FIKS

Prosjekt

Ansvar/
Utfører

KU 7.12.17
KU 26.1.17
KU 7.12.17

KU 25.1.18

Ski
2016:
Psykisk helsearbeid for barn og unge

FDR

KU 13.10.15

KU 24.11.15

KU 26.1.16

Omorganisering – økonomi og IKT

FDR

KU 5.2.13

KU 13.3.13

Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen

FDR

KU 20.9.16

KU 1.11.16

KU 14.5.13
KU 4.3.14
KU 6.5.14
KU 1.9.15
KU 13.10.15
KU 13.12.16

Internkontroll

FDR

KU 13.10.15

KU 24.11.15

KU 26.1.16

2017:
Byutvikling

FDR

KU 13.12.16

KU 7.3.17

KU 2.5.17

KU 24.1.17
KU 20.3.17
KST 15.5.17
KU 24.1.17
KST 15.2.17
KU 17.10.17

KU 5.9.17
KST 27.9.17

6.Annet
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KST 13.12.17
Eiendomsforvaltning
Innkjøp
2018:
Ressurskrevende brukere
Integrering av flyktninger
Empo AS
Follo landbrukskontor

Kode
A
B
O
U

Forklaring
Saken er avsluttet
Under behandling
Til videre oppfølging
Saken går ut

FDR
FDR

KU 13.12.16
KU 13.12.16

KU 24.1.17
KU 7.3.17

KU 7.3.17
KU 2.5.17

FDR
FDR
FIKS
FDR

KU 5.9.17
KU 5.9.17
KU 28.11.17
KU 2.5.17
KU 5.9.17
KU 17.10.17

KU 28.11.17
KU 28.11.17
KU 22.1.18

KU 22.1.18

KU 22.1.18

Felles

