
Kontrollutvalget       Kontrollutvalget
i Oppegård kommune      i Ski kommune

INNKALLING TIL FELLESMØTE

MØTE NR.:  2/18
DATO:  25.10.2018 (i forkant eller etterkant av Faglig forum 2018)
STED:  Kommunestyresalen, Ski rådhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

FM 6/18 Utredning om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat
  Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 19.10.2018

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

         Kjell Tore Wirum/s./
         kontrollsekretær

Follo Interkommunale   Postadresse:   Besøksadresse:   Telefon: 64 96 20 58
Kontrollutvalgssekretariat  Postboks 195   Rådhusplassen 29  Mobil: 92 88 33 92
    1431 ÅS   1430 ÅS
    e-post: FIKS@follofiks.no  nettside: www.follofiks.no
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 6/18 Utredning om sekretariatsordning - Valg av settesekretariat 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00153-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

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

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

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

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

Avgjørelsesmyndighet: 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune 

Vedlegg: 
Saksprotokoll utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget nordre follo 
kommune, Utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget nordre follo 
kommune og delegering av myndighet til fellesnemnda, Saksprotokoll sak 19-18 - 
Prosess og momenter for gjennomgang av selskaper og samarbeid, Prosess og 
momenter for gjennomgang av selskaper og samarbeid 

Vedtak i saken sendes til: 
Fellesnemnda for Nordre Follo kommune 

SAKSUTREDNING: 
Fellesnemnda i Nordre follo vedtok 18.9.18 i sak 42/18 Utredning av 
sekretariatsordning for Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune og 
delegering av myndighet til fellesnemnda følgende:  

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski gis i oppdrag å inngå avtale med et settesekretariat som 
skal utrede og anbefale sekretariatsordning for kontrollutvalg i Nordre Follo kommune. 

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok 16.10.18 i sak PS 33/18 Utredning av 
sekretariatsordning - Valg av settesekretariat følgende: 

Kontrollutvalget inviterer kontrollutvalget i Oppegård til fellesmøte for felles bestilling av 
utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 
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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. 
 
 

Fakta i saken  
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) er et interkommunalt 
samarbeid etter koml. § 27 som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i de 
7 Follo-kommunene. Oppegård kommune og Ski kommune har siden opprettelsen av 
FIKS i 2005 kjøpt sekretariatstjenester av FIKS til sine respektive kontrollutvalg. 
 
Krav til sekretærbistand  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.9:  
 
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 
 
Bestemmelsen er presisert i 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 tilfredstiller 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 fylkekommunens 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 instruksjonseller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 
VURDERING  
FIKS er inhabil til å foreta en utredning av fremtidig sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, jfr. fvl. § 6.  
 
Det legges derfor opp til å engasjere et settesekretariat for utredning av valg av 
sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo. Et slik engasjement forutsetter 
kjøp av sekretariats-/konsulent-/rådgivningstjenester.  
 
Kjøp av utrednings- og sekretariatsbistand 
Konkurransegrunnlag  
Ved kjøp av tjenester i annen regi, gjelder lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige 
anskaffelser (anskaffelsesloven) med tilhørende forskrifter.  
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For anskaffelser underlagt forskrift 12.august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesforskriften) (klassisk sektor) har anskaffelsens anslåtte verdi betydning 
for hvilke deler av regelverket som må følges.  
 
Anskaffelsesforskriftens del I omfatter:  
- Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,1 mill. kr ekskl. mva. (uansett 

hvem som anskaffer, og hva som kjøpes). 
- Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 6,3 mill. kr ekskl. mva.  
 
Det stilles ingen krav til spesiell anskaffelsesprosedyre.  
Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 (fellesbestemmelser) må 
følges.  
 
Anskaffelser under 100.000 kroner  
Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra 
anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser er det 
likevel viktig at oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige 
gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og 
effektiv ressursutnyttelse. Oppdragsgiver bør ha gode internrutiner og god 
økonomistyring som ivaretar dette. Det kan være fornuftig for oppdragsgiver å hente 
inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke 
korrupsjon.  
 
Aktuelle tjenestetilbydere 
FIKS har foretatt en undersøkelse blant kontrollutvalgssekretariat som har erfaring 
med denne type utredningsarbeid samt sekretariatsbistand i form av settesekretariat. 
 
FIKS har fått tilbakemelding fra følgende: 
 
 Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (www.temark.no) 
 Konsek Trøndelag IKS (www.konsek.no)    
 
Begge disse sekretariatene har erfaring med utrednings- og sekretariatsbistand samt 
kapasitet til å ta på seg et slikt oppdrag. 
 
Kostnad 
Etter tilbakemelding fra de to aktuelle sekretariatene ser en for seg kjøp av 
utrednings- og sekretariatsbistand til en timepris på kr 800,- ekskl. mva. 
Ressursbruk anslås til mellom 20 og 25 effektive timer. 
 
25 timer x kr 800,- ekskl. mva. = kr 20 000,- ekskl. mva. 
 
Kjøp av denne type tjenester vil være grunnlag for mva. refusjon. 
  
FIKS vil bistå det aktuelle sekretariatet med bakgrunnsinformasjon og 
faktaopplysninger. Denne ressursbruken vil bli holdt utenfor dette aktuelle oppdraget. 
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Kjøp av denne type tjenester fra andre, dvs. private revisjonsselskap eller 
advokatfirma, vil være med på å øke kostnadene tilsvarende. 
 
 
Tidshorisont 
Fellesnemnda har ikke gitt kontrollutvalgene noen tidsfrist når innstilling om valg av 
sekretariatsordning skal foreligge. 
Oppegård kommune og Ski kommune opphører 31.12.19 og saken bør være avklart i 
god tid før dette. 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet anbefaler at en følger anskaffelsesforskriftens del I ved innhenting av 
tilbud på utførelsen av undersøkelsen uavhengig av om tjenestekontraktens størrelse 
er under terskelverdi.  
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Kjøp av sekretærbistand i annen regi vil medføre kostnader. En ser det som naturlig 
at disse kostnadene dekkes over fellesnemndas budsjett. Det må derfor søkes om 
budsjettmidler til dette.  
For å unngå separate bestillinger fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski for kjøp av 
sekretærtjenester, ser en det som formålstjenlig å foreta en felles bestilling.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for fellesmøtet til behandling. 
 
 
Ås, 19.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Fellesnemnd   
Møtedato: 18.09.2018 
Sak: 42/18  

 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 18/43-7 
Tittel: Saksprotokoll - Utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget Nordre 

Follo kommune  
 

Fellesnemnds vedtak 18.09.2018 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

 

Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik: 
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski gis i oppdrag å inngå avtale med et settesekretariat som skal 
utrede og anbefale sekretariatsordning for kontrollutvalg i Nordre Follo kommune.  
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Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Tove Næs Arkiv: 038  
Arkivsaksnr.: 18/43-1   

 
 

Utredning av sekretariatsordning for Kontrollutvalget for Nordre Follo  
Vedlegg: 
Henvendelse fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommune av 13.6.2017  
Kommunestyrevedtak om delegering til Fellesnemnda 
Avtale om Nordre Follo kommune 
  
 
Administrasjonssjefens innstilling: 
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski gis i oppdrag å inngå avtale med et settesekretariat som skal 
utrede og anbefale sekretariatsordning for kontrollutvalg i Nordre Follo kommune.  
 
 
 
 
Saksutredning: 
Sammendrag  
Fra 2020 må kommunestyret i Nordre Follo sørge for sekretærbistand til Kontrollutvalget for Nordre 
Follo kommune. Kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner har delegert til Fellesnemnda å 
fatte vedtak vedrørende sekretariatsordning for Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune. 
 
Vedtak om sekretariatsordning skjer etter innstilling fra Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski, jf. 
inndelingslova § 26, 5. ledd, siste setning. 
 
I sak om utredning av revisjonsordning ga Fellesnemda kontrollutvalgene oppdrag om å utrede 
revisjonsordning for Nordre Follo kommune.  Det foreslås at dette også gjøres for 
sekretariatsordning.   
 
Dersom Fellesnemnda skulle velge en annen ordning enn Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat, må oppsigelse av nåværende sekretariatsordning gjøres av 
kommunestyrene i Oppegård og Ski. 
 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Med bakgrunn i henvendelse fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommune om utredning av 
revisjonsordning og sekretariat for Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune vedtok  
Fellesnemnda følgende i sak 20/ 2017: 
  

1.  Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski bes innstille til fellesnemnda om valg av revisjonsordning 
for Nordre Follo innen 1.7.2018.  
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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. 

 
Administrasjonssjefen forstår pkt 2 som en bestilling av forslag til prosess for vurdering og anbefaling 
av sekretariatsordning for Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune. Sekretariat for 
kontrollutvalgene løses i dag gjennom et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  Alle Follokommunene deltar i dette samarbeidet. 
 
På samme måte som for revisjon, har de to kommunestyrene i sak 50/2018 (Oppegård) og sak 56/18 
(Ski) delegert til Fellesnemnda å fatte vedtak om sekretariatsordning etter innstilling fra 
kontrollutvalgene, jf. inndelingslova § 26 (5): 
 
«Fellesnemnda gis myndighet til å fatte vedtak om sekretariatsordning for Kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune etter innstilling fra kontrollutvalgene i Oppegård kommune og Ski kommune». 
 
Om sekretariatsordning for kontrollutvalget: 
Iht. kommunelovens§ 77 nr. 10 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
Bestemmelsen er nærmere utdypet i forskrift for kontrollutvalg § 20, og i tillegg har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gitt nærmere kommentarer i kontrollutvalgsboken fra 2015: 

«Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et velfungerende 
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns- og 
kontrollfunksjon på en god måte. 

 
Sekretariatets hovedoppgaver er bl.a. 
• lage og sende ut møteinnkalling 
• påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling 
• praktisk tilrettelegging av møter 
• skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene 
• sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert 
• følge opp vedtakene i kontrollutvalget 

 
I tillegg kommer arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker, møteprotokoller og 
korrespondanse.  
Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen arkivdel for kontrollutvalget som 
tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter.  
Ansvaret for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen, fordi sekretariatsfunksjonen 
ikke ligger under administrasjonssjefens myndighetsområde. 
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, gjennom: 
• interkommunalt selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner 
• interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 
• vertskommunemodell basert på koml. § 28 c 
• ansatt sekretær direkte underlagt kontrollutvalget 
• kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et 

revisjonsselskap som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen)» 
 
Hjemmelsgrunnlag  
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Kommuneloven § 77, inndelingslova § 26 (5), avtale om Nordre Follo og reglement for Fellesnemnda 
§ 4 f. 
 
Konsekvenser 
o Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det kan påløpe kostnader til å utrede framtidig ordning og utarbeide sak med innstilling. 
o Konsekvenser for folkehelse 
Ikke aktuelt 
o Konsekvenser for miljø 
Ikke aktuelt 
o Konsekvenser for barn og unge 
Ikke aktuelt 
 
Vurderinger, alternativer og begrunnelser 
Valg av sekretariatsordning for Kontrollutvalget i Nordre Follo kan få betydning for framtidig 
organisering av kontrollutvalgssekretariatet i Follo - FIKS. Det er derfor en fordel for arbeidet i 
prosjekt Eierskap og interkommunale selskaper at sekretariatsordningen avklares så tidlig som 
mulig, og ikke utsettes til kommunestyret for Nordre Follo er konstituert høsten 2019.  
 
Utredning: 
Kontrollutvalgenes innstilling vedrørende sekretariatsordning, må basere seg på en utredning.  Dette 
kan løses på flere måter: 
 
a) settesekretariat: 
Norges Kommunerevisorforbund anbefaler at man benytter et settesekretariat til å forberede sak 
om sekretariatsordning for kontrollutvalgene.  Dette kan f.eks. være et av de andre sekretariatene i 
geografisk nærhet.  
 
b) arbeidsgruppe: 
Et annet alternativ er å nedsette en arbeidsgruppe med bl.a. kontrollutvalgslederne i Oppegård og 
Ski. Da det skulle utredes sekretariatsordning for Agder (14 kommuner og 2 fylkeskommuner) i 2012, 
ble det etablert en arbeidsgruppe der bl.a. leder av tre av kontrollutvalgene deltok.  KS Agder 
ivaretok sekretærfunksjonen. 
 
c) eksternt tjenestekjøp: 
Det kan også være et alternativ å kjøpe utredningstjenesten som en konsulenttjeneste. 
 
Det er viktig å involvere kontrollutvalgene for å ivareta deres lokalkunnskap og behov på en god 
måte. Utredningen må reflektere bestemmelsen om kontrollutvalgssekretariat i den nye 
kommuneloven § 23-7. 
  
Prosess: 
Administrasjonssjefen foreslår følgende prosess for utredning og vedtak om sekretariat for 
Kontrollutvalget for Nordre Follo kommune: 
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Anbefaling 
Administrasjonssjefen anbefaler at oppdraget med å utrede ordning for kontrollutvalgssekretariat 
gis til et settesekretariat etter oppdrag fra kontrollutvalgene.  Dette er i tråd med anbefaling gitt av 
Norges kommunerevisorforbund. 
 
 
 
Gro Herheim 
administrasjonssjef 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Fellesnemnd   
Møtedato: 24.04.2018 
Sak: 19/18  

 
Resultat:  
 
Arkivsak: 18/13-6 
Tittel: Saksprotokoll - Prosess og momenter for gjennomgang av selskaper og 

samarbeid  
 

Fellesnemnds vedtak 24.04.2018 

Fellesnemnda vedtok at Anne Kristine Linnestad med begrunnelsen gitt i møtet, er habil til å delta i 
behandling av saken. 

Fellesnemnda vedtok at Inger Johanne Bjørnstad og Merete Bellingmo skulle fratre pga inhabilitet. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik: 
Administrasjonssjefens vurderinger og anbefalinger i saken støttes. Skisse til prosess og momenter for 
gjennomgang av selskaper og samarbeid legges til grunn for det videre arbeidet.  
Prosess for gjennomføring endres slik at forhandling av ny selskapsavtale gjøres i forkant av 
behandling i FN/AU. 
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Saksframlegg 

 

Saksbehandler:  Tove Næs Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 18/13-1   

 

 

Prosess og momenter for gjennomgang av selskaper og samarbeid 

 

 
 
Administrasjonssjefens innstilling: 
Administrasjonssjefens vurderinger og anbefalinger i saken støttes. Skisse til prosess og momenter 
for gjennomgang av selskaper og samarbeid til grunn for det videre arbeidet.  

 
 
 

SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag  
Fellesnemnda skal ta stilling til hvordan tjenester som i dag ytes gjennom interkommunale selskaper 
skal løses fra 2020. Denne saken skisserer hvordan gjennomgang av selskapene skal gjennomføres, 
hvilke forutsetninger som bør legges til grunn, og hvilke momenter som bør belyses.   

 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
I intensjonsavtalen om etablering av Nordre Follo kommune, er følgende vedtatt: 

«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». 

 
Det er også uttrykt en ambisjon i avtalen om at kommunen skal være i stand til å påta seg nye og 
større oppgaver. 

 

Oppegård og Ski kommuner deltar i dag i til sammen 8 IKS. I tillegg kommer samarbeid etter 
kommuneloven, kommunalt heleide aksjeselskaper og faglige samarbeid i regionen. 

 

Når Fellesnemnda skal ta stilling til hvordan de interkommunale tjenestene skal løses fra 2020, er 
det viktig å på forhånd avklare hvilke tema som bør belyses og prosessen for arbeidet.   
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Prosjektplanen for Nordre Follo beskriver hvordan arbeidet med etablering av ny kommune skal 
organiseres og gjennomføres. Prosjekt Eierskap og interkommunalt samarbeid er et koordinert 
prosjekt med politisk eierskap og ansvar, som krever tett dialog mellom prosjektet og fellesnemnda.  

 
Hjemmelsgrunnlag  
Lov om interkommunale selskaper, kommuneloven og arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse gir viktige rammer for arbeidet.  Reglement for fellesnemnda gir rammer 
for fellesnemndas myndighet. 

 

Fellesnemndas myndighet fremgår av reglement for fellesnemnda vedtatt av kommunestyrene 
16.01.18, pkt 4. h: 

«Fremforhandler nødvendige avtaler for å sikre gode overgangsordninger eller 
samarbeidsordninger for den nye kommunen ved uttreden av samarbeidsavtaler og 
interkommunale selskaper»  

 

Konsekvenser 

o Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ikke aktuelt 

o Konsekvenser for folkehelse 

Ikke aktuelt 

o Konsekvenser for miljø 

Ikke aktuelt 

o Konsekvenser for barn og unge 

Ikke aktuelt 

 

Vurderinger, alternativer og begrunnelser 

Administrasjonssjefen anbefaler at det rettes en henvendelse til alle selskap og samarbeid for å 
informere om prosessen med selskapsgjennomgang er i gang. For flere av selskapene er det også 
viktig for videre utredning å få avklart særlige utfordringer knyttet til tjenesteleveranser, aktuelle 
reformer, lovendringer, pålegg og markedsforhold som vil kunne påvirke selskapets 
rammebetingelser for videre drift og utvikling, samt fremtidige utfordringer knyttet til en eventuell 
uttreden fra Oppegård og Ski kommune. 

Det er viktig med kvalitetssikret informasjon i arbeidet og det enkelte selskap og samarbeid vil bli 
kontaktet for å drøfte relevante forhold og innhente de opplysninger som er nødvendige for å sikre 
et godt vurderings- og beslutningsgrunnlag.  

 
I det videre arbeidet vil det være viktig å se tjenestene som i dag løses interkommunalt i  
sammenheng med arbeidet i prosjektet Tjenesteutvikling og innovasjon.  Disse avhengighetene vil 
ivaretas ved et tett samarbeid og stor grad av involvering av berørte virksomheter i Oppegård og Ski 
kommune i utredningsfasen. 
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Momentene som følger under vil ikke passe på alle selskap, men brukes så langt det passer. 
 
Momenter som bør belyses i beslutningsgrunnlaget for hvert selskap/samarbeid  

Prosjektet Eierskap og interkommunalt samarbeid skal utrede forslag til hvilke interkommunale 
samarbeid som bør bestå og utvikles, og hvilke Nordre Follo bør tre ut av. I den enkelte 
selskapsgjennomgang bør følgende momenter beskrives og vurderes: 

1. Rettslig grunnlag 

• Er tjenesten lovpålagt – hvilken lov/forskrift? 
• Foreligger det forutsetninger i lov og forskrift vedrørende organisering? 

2. Nøkkelinformasjon: 

• Deltakere og eierandel 
• Styret og eierorgan (navn på medlemmer) 
• Forretningsadresse og lokalisering 
• Antall ansatte 

3. Kan Nordre Follo tilby denne tjenesten i egen kommune? 

• Kompetanse 
• Fagmiljø 
• Kostnader 
• Robusthet 
• Rekruttering 
• Etableringskostnader 

4. Hvis nei på spørsmål 3 - hva er alternativene til egen virksomhet? 

• Alternative samarbeidsformer 
• Kjøpe tjenesten i et marked 

5. Formål   

• Er formålet med selskapet/samarbeidet fortsatt dekkende for tjenesten som skal 
ytes 

• Er behovet for tjenesten fortsatt til stede?  
• Bør det eventuelt vurderes nye formål? 

6. Eierstyring 

• Stemmerett i eierorganet 
• Behov for bedre styring? 
• Vil innflytelsen til Nordre Follo kommune stå i forhold til eierandel og kostnader?  

7. Kritiske faktorer: 

• Hvilken risiko vil det bety for selskapet/samarbeidet om Nordre Follo ikke deltar 
etter 2020? 

• Hvilke prosesser kan en evt. uttreden utløse for Nordre Follo kommune        
• (anbudskonkurranse, ansettelser mv)? 
• Fortsatt ansvar ved uttreden etter IKS-loven § 30 
• Departementets adgang til å utsette uttreden etter IKS-loven § 30 
• Utløsningssum/ansvar etter IKS-loven § 30 
• Andre økonomiske konsekvenser 
• Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven 
• Samarbeidet i Follo-regionen 
• Har selskapet/samarbeidet noen spesielle utfordringer? 

8. Økonomi i selskapet: 
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• sum driftsinntekter 
• driftsresultat 
• resultat før /etter skatt 
• sum omløpsmidler 
• sum anleggsmidler 
• sum egenkapital 
• sum gjeld 
• kommunenes økonomiske forpliktelser (eierandel, andel av aksjekapital) 
• Økonomiske utfordringer i nær fremtid ( behov for investeringer/omlegging mv) 
• verdier i selskapet 

 

Prosess for gjennomføring 

Der de to kommunestyrene skal fatte vedtak knyttet til oppsigelse eller endring av eksisterende 
avtaler om interkommunalt samarbeid, anbefales det at dette skjer i felles kommunestyremøter, 
fordi det fram til 2020 er Ski og Oppegård kommuner som er avtaleparter i selskapene. Etter at nytt 
kommunestyre er konstituert høsten 2019, vil kommunestyret i Nordre Follo ha 
vedtaksmyndigheten.  

 

Figuren nedenfor viser hvilken prosess og framgangsmåte som anbefales fulgt for gjennomgang og 
beslutning for hvert selskap/samarbeid. Det kan være behov for at avklaring for det enkelte selskap 
skjer i flere omganger i fellesnemnda.  
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Parallelt med utredning av det enkelt selskap bør det utvikles en eierpolitikk for Nordre Follo 
kommune slik at denne er klar til 2020. Denne vil også danne grunnlag for eiermelding for Nordre 
Follo kommune.  

 

Administrasjonssjefens anbefaling 

Administrasjonssjefen anbefaler at skisserte momenter og prosess for selskapsgjennomgang legges 
til grunn for videre arbeid i prosjektet eierskap og interkommunale samarbeid. 

 

Når det gjelder rekkefølge for behandling av selskaper og samarbeid, anbefaler 
administrasjonssjefen at bl.a. selskaper der Oppegård og Ski kommune har forskjellige løsninger blir 
prioritert.  
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Administrasjonssjefen utarbeider en sak med forslag til eierpolitikk for Nordre Follo kommune. I 
saken om eierpolitikk skisseres hvordan Nordre Follo kommune bør ivareta sitt fremtidige eierskap. 
Forslag til eiermelding vil bli utarbeidet og fremlagt for Nordre Follo kommune i 2020.  

 
 
 
Gro Herheim 
Administrasjonssjef 
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