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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 01/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.desember 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00069-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 18.desember 2018 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 181218 

SAKSUTREDNING: 
Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt.  
Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 29.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 18.12.2018 kl. 17:15 
Sted: Læringsrom R 3, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Gunnar Bertelsen (H) nestleder, Sidsel Tjernshaugen 
(AP), Arne Thodok Eriksen (MDG), May Lissbeth Ananiassen (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Wenche Folberg, rådmann 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, ass. revisjonssjef / avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste godkjent.  
 
Møteprotokoll godkjent 05.02.2019 
 
 
 

Arne Maus/s./  Jørn Gunnar Bertelsen/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 
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Saker til behandling 

33/18 18/00069-7 Godkjenning av protokoll fra møte 23.oktober 2018 3 

34/18 18/00141-11 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å 
undersøke forhold etter varsling - Ny behandling - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første led 

4 

35/18 17/00272-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 4 

36/18 17/00175-5 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet 
i sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 

6 

37/18 18/00119-3 Revisjonens rapport pr 31.10.18 7 

38/18 18/00190-1 Nesodden kommune - Valg av revisjonsordning 8 

39/18 18/00189-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 9 

40/18 18/00165-1 Møteplan 1.halvår 2019 10 

41/18 18/00146-1 Kurs og konferanser 2019 11 

42/18 18/00065-7 Referat og orienteringer 12 
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Nesodden KU-33/18 
Godkjenning av protokoll fra møte 23.oktober 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 23.oktober 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder viste til protokollen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
Protokoll fra møtet 23.oktober 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-34/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke 
forhold etter varsling - Ny behandling 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 første ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Nesodden KU-35/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 
tredje år. 

 
3. Kommunestyret ber rådmann vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo 

landbrukskontor. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær orienterte om behandlingen av rapporten i de øvrige kontrollutvalgene som 
var med på forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
«innstillingens punkt 3 strykes.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 

 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 
tredje år. 
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Nesodden KU-36/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i 
sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i 
sykehjemstilbudet i Nesodden kommune, til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i 
sykehjemstilbudet i Nesodden kommune, til orientering. 
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Nesodden KU-37/18 
Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Assisterende revisjonssjef Didrik Hjort orienterte. 
Sekretær supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
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Nesodden KU-38/18 
Nesodden kommune - Valg av revisjonsordning 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning for 

Nesodden kommune i løpet av 2019. 
 
 
Jørn Bertelsen fremmet følgende forslag: 
 
«Avtalen med FDR sies opp pr 31.12.18 og avsluttes 31.12.19.  
Revisjon av Nesodden kommune settes ut på åpent anbud.»  
 
 
Votering: 
Forslag fra Jørn Bertelsen falt med en mot 4 stemmer. 
Forslag fra leder ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning for 

Nesodden kommune i løpet av 2019. 
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Nesodden KU-39/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
1)   
2)   
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Rådmann Wenche Folberg orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende forslag: 
 

 NAV Nesodden (økonomi og organisering) 

 Konsulentbruk i byggeprosjekt 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Votering: 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
1) NAV Nesodden (økonomi og organisering) 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 
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Nesodden KU-40/18 
Møteplan 1.halvår 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019: 
 
Tirsdag 5.februar 
Tirsdag 26.mars 
Tirsdag 7.mai 
Tirsdag 18.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 
 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019: 
 
Tirsdag 5.februar 
Tirsdag 26.mars 
Tirsdag 7.mai 
Tirsdag 18.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 
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Nesodden KU-41/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
 
1) 
2) 

 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Arne Maus 
2) May Lissbeth Ananiassen 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
 
1) Sidsel Tjernshaugen 
2) Jørn Gunnar Bertelsen (tentativ) 
3) Arne Thodok Eriksen 
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Nesodden KU-42/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.12.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Henvendelse vedrørende Flaskebekkveien 68 
Leder tok opp saken og orienterte. 
Leder ba om fullmakt til å svare opp henvendelsen. 
 
 
Kommunens deltakelse i FIKS 
Leder tok opp saken og orienterte. Nesodden kommune legger opp til å vedta 
uttreden av FIKS. 
Sekretær orienterte om  

 Bemanningssituasjonen (tilsatt rådgiver i 60 % som tiltrer 2.januar 2019. Redusert 
bemanning i 2018 har medført mye overtid for kontrollsjef/daglig leder)) 

 Medlemskommuners uttreden (Oppegård og Ski kommuners uttreden av FIKS fra 
og med 31.12.18 med endelig uttreden 1.1.2020 samt andre kommuners 
vedtak/vurdering om å gjøre det samme. Det vil foreligge en utredning om 
sekretariatsordning for Nordre Follo i løpet av vinteren/våren 2019) 

 Strategi fremover (samarbeid med ROKUS IKS om å få dannet et større 
sekretariatsselskap for Romerike og Follo-kommunene + interesse fra KUBIS om 
å sondere for å kunne bli en del av et større sekretariatssamarbeid i Viken-
regionen) 

 
 
 
Møtet hevet kl. 20:22 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 02/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri i 
  Nesodden kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 18/00063-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden
kommune, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere.
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
FR rapport Rus og psykiatri i Nesodden kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 19.09.17 sak 25/17 Tema for 
forvaltningsrevisjon 2018 følgende: 

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018: 
1. Integrering av flyktninger
2. Rus og psykiatri
3. Follo landbrukskontor

Sekretariatet bes legge fram mål og problemstillinger for prosjektene. 

Kontrollutvalget vedtok i møte 24.10.17 mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

Follo distriktsrevisjon IKS la i brev av 23.02.18 fram prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon av Rus og psykiatri - Nesodden kommune.  Ved en inkurie 
var en problemstilling falt ut av prosjektplanen.  Denne ble innarbeidet i planen som 
ble vedtatt av Nesodden kontrollutvalg. 
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Nesodden kommunes kontrollutvalg behandlet 13.03.18 prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Rus og psykiatri – Nesodden kommune. 
 
Formål: 
Undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus og psykisk 
helsearbeid til barn, unge og voksne. 
 
Problemstillinger: 

1. Har kommunen et tilfredsstillende tjenestetilbud til personer med psykiske 
problemer og/eller rusmiddelproblemer, og er organiseringen av dette 
tilfredsstillende ivaretatt? 
 

2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og tilstrekkelig kompetanse til å 
gjennomføre kartlegginger av psykiske problemer og rusmiddelproblemer? 

 
3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale, statlige, frivillige og 

private aktører? 
 

4. Hvordan forebygger kommunen psykiske problemer og/eller 
rusmiddelproblemer? 
 

Forvaltningsrevisjonsrapporten: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS, datert 
08.01.19.  
 
Sentrale funn 
Tjenestetilbud og oppfølging 

 Revisjonen viser til at Nesodden kommune har en rekke tilbud om behandling 
og forebygging av rusmisbruk og psykiske plager hos barn, unge og voksne.  
Tjenestetilbudene følger opp faglige retningslinjer, og kommunen har slik sett 
et tjenestetilbud som tilfredsstiller de krav som er satt.   

 Det er positivt at evidensbaserte tiltak vektlegges.  

 Antall boliger som tilbys brukere er tilstrekkelig, men det er stort behov for 
forsterkede og tilrettelagte boliger for brukere med alvorlige lidelser. Det kan 
også være grunn til å vurdere om beliggenheten er hensiktsmessig for en del 
boliger. Konsentrasjon av tunge misbrukere i ett område kan fremstå som 
uheldig.  

 Kommunens ruspolitiske handlingsplan (2012-2015) er ikke anvendelig for 
situasjonen i dag. Det arbeides med en ny ruspolitisk arbeidsplan som 
forventes å være ferdig på nyåret 2019.  Dette arbeidet bør prioriteres. 

 
Rutiner og kompetanse 

 Nesodden kommune har systemer som skal sikre at brukerne får forsvarlige 
tjenester.  Kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta sine oppgaver. 
Revisjonenes oppfatning er at kommunen har tilstrekkelig kompetanse og 
benytter seg av hensiktsmessige metoder i kartleggingen av ROP-lidelser.  

 
Samarbeid og koordinering 

 Nesodden kommune har etablerte rutiner og samarbeidsplaner som legger til 
rette for koordinering og samarbeid med andre tjenester, både eksternt og 
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internt. Kommunen er part i et avtaleverk mellom Ahus og en rekke kommuner 
i Akershus.  Det er også etablert samarbeid med politiet for å støtte opp under 
det kriminalforebyggende arbeidet i kommunen.  Det finnes skriftlige avtaler 
for det interne samarbeidet mellom ulike etater i kommunen.  

 Kommunen legger vekt på at brukerne skal involveres når tiltak utformes. 
Brukere med behov for langvarig og koordinerte tjenester tilbys individuell plan 
(IP). Der bruker ikke ønsker IP, etableres en pleie- og omsorgsplan for å sikre 
koordinerte tjenester.  Kommunen innhenter samtykke fra brukere når 
tjenester fra ulike etater skal samordnes. 

 
Forebygging 

 Nesodden kommune har forebyggende arbeid med et bredt siktemål som 
dels er rettet mot å skape et trygt oppvekstmiljø, dels individuelt rettet mot de 
som er i en utsatt situasjon, og dels mot de som har et begynnende 
rusproblem.  

 Rådmannen har fokus på barn og unges situasjon. Revisjonen støtter 
prioriteringen av forebyggende arbeid blant barn og unge og mener denne 
bør forsterkes.  

 
Revisjonens anbefalinger: 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder.  

 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannen har i brev datert 07.01.19 kommentert pkt 7.3 i rapporten, som er 
revisjonens konklusjon under avsnittet om forebygging. Det vises her til at det i løpet 
av våren 2019 skal ferdigstilles en samlende plan knyttet til forebygging av rus, 
avhengighet og psykisk helse for barn, unge og voksne.  
Rådmannens høringsuttalelse ligger vedlagt rapporten.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at revisjonen har ivaretatt og besvart de 
problemstillinger som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Sekretariatet ser det som en forutsetning at samlet ruspolitisk arbeidsplan foreligger 
ved oppfølging av rapporten.  
 
Sekretariatet foreslår at det fastsettes en frist for tilbakemelding på oppfølgingen av 
anbefalingene. Fristen bør ikke overskride 6 måneder. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte for å 
kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt der 

formålet er å "undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus og psykisk 

helsearbeid til barn, unge og voksne".  Follo distriktsrevisjon IKS har følgende 

hovedkonklusjoner på prosjektets fire problemstillinger: 

 

Gult 

 

 

 

 

 

1. Har kommunen et tilfredsstillende tjenestetilbud til personer med psykiske 

problemer og /eller rusmiddelproblemer, og er organiseringen av dette 

tilfredsstillende ivaretatt? 
Kommunen følger opp at tjenestetilbudet tilfredsstiller faglige krav og vektlegger at 

tiltak er evidensbasert. Boligmassen er generelt tilstrekkelig, men beliggenheten for 

en del boliger er omdiskutert. Behovet for forsterkede og tilrettelagte boliger er stort. 

Brukerne gir positive tilbakemeldinger på tilgjengelighet og organisering av 

tjenestetilbudet for voksne. Ny ruspolitisk handlingsplan bør ferdigstilles.  

Grønt 

 
2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og tilstrekkelig kompetanse til å 

gjennomføre kartlegginger av psykiske problemer og rusmiddelproblemer? 

Nesodden kommune har systemer som skal sikre at brukerne får forsvarlige tjenester. 

Revisjonens vurdering er at kommunen har tilstrekkelig kompetanse og benytter seg 

av hensiktsmessige metoder i kartleggingen av ROP-lidelser.   

Grønt 3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale, statlige, frivillige og 

private aktører? 

Kommunen har etablert rutiner og samarbeidsavtaler som legger til rette for 

koordinering og samarbeid med andre tjenester, både eksternt og internt. Det er 

inngått skriftlige avtaler med de mest sentrale samarbeidspartnerne. Kommunen 

legger vekt på at brukerne skal involveres når tiltak skal utformes.   

Gult 4. Hvordan forebygger kommunen psykiske problemer og/eller 

rusmiddelproblemer?" 

Det forebyggende arbeidet har et bredt siktemål. Dels er det generelt rettet mot å 

skape et trygt oppvekstmiljø, dels individuelt rettet mot de som er i en utsatt situasjon, 

og dels rettet mot de som har et begynnende rusproblem. Tilbakemeldinger gir grunn 

til en viss uro når det gjelder rusmisbruk hos ungdom. Revisjonen støtter derfor en 

forsterket innsats av forebygging blant av barn og unge, særlig ift. rus. 

Gult Samlet sett gir undersøkelsen et positivt inntrykk av hvordan Nesodden kommune 

ivaretar sitt ansvar. Kommunen har likevel utfordringer som bør tas tak i. Revisjonen 

vil særlig fremheve rusmisbruk blant barn og unge. 

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 

1.2 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommunen å vurdere følgende tiltak: 

a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere. 

b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder. 

 

/s/        /s/ 

Steinar Neby          Bjørn Tore Nedregård  

revisjonssjef      prosjektleder   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter kommuneloven. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."  

 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. pålegger i §7 at forvaltnings-

revisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 

anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvalt-

ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." 

Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 

datagrunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok 24.10.2017 formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Rus og psykiatri i 2018.  

 

Formål: "Undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus og psykisk 

helsearbeid til barn, unge og voksne." 

 

Problemstillinger: 

"1. Har kommunen et tilfredsstillende tjenestetilbud til personer med psykiske problemer 
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og /eller rusmiddelproblemer, og er organiseringen av dette tilfredsstillende ivaretatt? 

  

2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre 

kartlegginger av psykiske problemer og rusmiddelproblemer? 

 

3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale, statlige, frivillige og private 

 aktører? 

 

4. Hvordan forebygger kommunen psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?" 

2.3 Avgrensninger, definisjoner og presiseringer 

Problemstillingene omhandler organisering, rutiner, kompetanse, tjenestetilbud og samarbeid. 

Oppdraget omfatter de som har psykiske problemer, de som har rusproblemer og de som har 

både psykiske problemer og rusproblemer. Problemstillingene knyttes til barn, unge og 

voksne. Samlet spenner problemstillingene over et bredt felt som det innenfor en realistisk 

tidsramme vil være krevende å gå i dybden på. Undersøkelsen går derfor ikke ned i detaljer 

knyttet til problemstillingene. 

 

Hva som er barn, unge og voksne, varierer i lovverket. Barnevernloven dekker opp til 18 år, 

men under visse forutsetninger til 23 år. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten dekker opp til 

21 år. Det er aldersgrenser på 12, 16 og 18 år etter pasient- og brukerrettighetsloven for en del 

situasjoner, bl.a. mht. informasjon og taushetsplikt. I rapporten omtales barn og unge som en 

gruppe. 

 

Follo distriktsrevisjon IKS leverte rapporten Psykisk helsearbeid for barn og unge til 

Nesodden kommune 15.1.2018. Formålet var å vurdere om kommunens tilbud til barn og 

unge innen psykisk helsearbeid var i tråd med lokale og sentrale myndighetskrav. Funn fra 

denne rapporten legges til grunn der dette er relevant. 

 

Nåværende forvaltningsrevisjon retter seg i hovedsak mot kommunens ansvar for personer 

med både psykiske lidelser og ruslidelser (ROP-lidelser). Behandlingen av disse krever 

samhandling mellom en rekke instanser, hvorav kommunen er én. NAV, politi, 

kriminalomsorg og spesialisthelsetjeneste er eksempler på andre instanser. Følgelig er det 

ikke bare kommunens oppfølging som avgjør hvor tilfredsstillende gruppen med ROP-lidelser 

følges opp. 

 

Problemstillingene går dessuten noe over i hverandre. Et forhold som omtales under en 

problemstilling, kan også ha relevans under en annen. Forebyggingsaspektet er som eksempel 

et element som det er vanskelig å holde skarpt adskildt fra de andre problemstillingene. 

 

Helsedirektoratets Nasjonal faglige retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av 

personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse, (IS-1948) presiserer 

følgende: 

 

"Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en 

systematisk måte. Utredning kan innebære et bredt spekter av metoder som bruk av 

vanlige samtaler og observasjon av atferd på den ene siden og systematiske 

diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning på den andre siden. Utredning 

inneholder både kartlegging og diagnostisering." 
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Å kartlegge er å "avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk 

måte. Kartleggingsverktøy er systematiserte spørreskjemaer som er hjelpemidler for å 

sikre innhenting av relevant informasjon." 

 

I problemstillingene brukes begrepet tilfredsstillende. Revisor forstår dette som at lovkrav og 

faglige retningslinjer er ivaretatt. Begrepet rutiner er også brukt. Revisor forstår dette som en 

beskrivelse av en arbeidsprosess. Rutiner bør være skriftlige. 

2.4 Revisjonskriterier 

Kriteriene er i stor grad hentet fra Helsedirektoratets Nasjonal retningslinje for utredning, 

behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-

lidelser (2012), og Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (2014). 

 

Relevante lover: 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), 2011. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven), 2011. 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter, 1999. 

2.5 Informasjon om revidert enhet 

Nesodden kommune har 19 287 innbyggere (1.1.2018). Sum driftsinntekter var  

1,3 mrd.kr. i 2017 (regnskap).  Kommunens ansatte utfører i alt 1 110 årsverk. 

 

I rådmannens ledergruppe sitter rådmannen, kommuneadvokat, kommuneoverlege, tre 

etatsjefer, økonomisjef, organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og 

plan- og utviklingssjef. Tre etater har til sammen 37 resultatenheter. Kommunen presenterer 

organisasjonen slik på sine nettsider: 
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2.6 Fremdrift 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato: Aktivitet: 

24.10.2017 Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Follo distriktsrevisjon IKS ble bedt om å legge 

frem forslag til prosjektplan. 

13.3.2018 Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen. 

5.6.2018 Follo distriktsrevisjon IKS sendte oppstartsbrev til rådmannen. 

28.6.2018 Oppstartsmøte. Deltakere fra Nesodden kommune: 

- Kommunalsjef Helse og omsorg Anita Nilsen. 

- Virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester, Sandra Edvardsen. 

- Avdelingsleder Rus og psykiske helse voksne, Hakan Ukarli. 

- Avdelingsleder psykiks helse voksne, Stig Evensen. 

- Fagsjef Tom Sammerud, Ungdom og fritid, virksomhet Kultur. 
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12.9.2018 Intervju med: 

- Virksomhetsleder Sandra Edvardsen 

- Avdelingsleder  Hakan Ucarli 

- Avdelingsleder Stig Evensen. 

13.9.2018 Intervju med kommuneoverlege Liv Hagen. (Ansatt som kommuneoverlege i 

50 % stilling. Hun er i tillegg fastlege i 50 % stilling). 

13.9.2018 Intervju med fagsjef Tom Sammerud, Ungdom og fritid, virksomhet Kultur. 

27.9.2018 Intervju med ruskonsulent for ungdom/ungdomslos Thomas Haugen, 

virksomhet Barn, unge og familie (BUF). 

25.11.2018 Rapportutkast sendt kommunalsjef Anita Nilsen og virksomhetsleder Sandra 

Edvardsen for verifisering av fakta. 

13.12.2018 Rapportutkast sendt til rådmannen i Nesodden kommune til uttalelse. 

8.1.2019 Revisjonsrapport med rådmannens høringsuttalelse sendt til Nesodden 

kommunes kontrollutvalg via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

(FIKS). 

 

Datainnhentingen er foretatt perioden august til oktober 2018. Vi takker for samarbeidet og 

gode innspill fra ansatte i kommunen. 
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3 KORT OM RUS - OG PSYKISKE VANSKER PÅ NESODDEN 

Helsedirektoratet peker i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) på at: 

 

"Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse) faller lett utenfor 

behandlingstiltak. Noen har problemer med å klare seg selvstendig i samfunnet. Økt 

oppmerksomhet på denne pasientgruppen har ikke hindret at noen hjelpetrengende 

forblir uoppdaget fordi vi ikke har sett den psykiske lidelsen bak rusproblemene eller 

rusmiddelmisbruket bak den psykiske lidelsen. 

 

Dersom vi vet hvilke personer som mest sannsynlig vil utvikle ROP-lidelser, kan vi 

også bedre identifisere og behandle dem. Forskning viser at jo mer alvorlig ruslidelsen 

er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser, og jo mer alvorlig den psykiske 

lidelsen er, desto høyere er forekomsten av ruslidelser. Personer med stofflidelse har 

en høyere forekomst av psykiske lidelser enn personer med alkohollidelse". 

 

Ovenstående sitat understreker de utfordringer som denne gruppen har, den sterke koblingen 

mellom ruslidelse og psykisk lidelse og viktigheten av kunnskap for å kunne gi riktig 

behandling. 

 

Under intervjuene var det flere som trakk frem en del forhold som de mente kjennetegnet 

situasjonen på Nesodden, og da spesielt de unges forhold til rus- og psykiske vansker. Det ble 

påpekt at det er foreldrene som har ansvaret og er viktige for hvordan barn og unge forholder 

seg til rus. Det ble trukket frem at: 

 

 Mange foreldre er høyt utdannet.  

 Kommunen har en høy andel aleneforeldre.  

 Mange foreldre har en liberal innstilling til rusmidler, også cannabis.  

 Det er et høyt rusmiddelforbruk også blant voksne. 

 

Et annet forhold som ble kommentert, var at konsentrasjonen av misbrukere i Løeshaga 

boligfelt er uheldig. 

 

Det ble også vist til Ungdataundersøkelsen for Nesodden fra 2017 der det bl.a. framkommer 

at utviklingen er bekymringsfull når det gjelder psykiske lidelser og rusmisbruk blant ungdom 

på Nesodden
1
. Respondentene er ungdom i ungdomsskolene (trinn 8, 9 og 10) og første år på 

videregående skole (VG 1). 

 

Tilbakemeldingene kan tyde på at ungdom på Nesodden opplever noe større psykiske 

belastninger enn ungdom ellers i landet, slik det fremkommer i diagrammet under: 

 

                                                 
1 Ungdataundersøkelsen er en kvalitetssikret og standardisert spørreskjemaundersøkelse der skoleelever på 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, 

HiOA) har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet. Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd på 

statsbudsjettet. 
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 Kilde: Ungdataundersøkelsen for Nesodden 2017. 

 

Strekpunktene under brukes i spørreundersøkelsen som en forklaring på hva som ligger i 

begrepene depressivt stemningsleie og daglige helseplager. 

 

Depressivt stemningsleie.   

Diagrammet viser andelen som i gjennomsnitt svarer de har vært ganske mye plaget eller 

veldig mye plaget av følgende ting sist uke:  

- følt at alt er et slit, 

- hatt søvnproblemer,  

- følt seg ulykkelig, trist eller deprimert, 

- følt håpløshet med tanke på framtida,  

- følt seg stiv eller anspent 

- bekymret seg for mye om ting. 

 

Daglige helseplager: 

Andel som sier de daglig plages av minst én av følgende helseplager: 

- hodepine, 

- nakke- og skuldersmerter,  

- ledd- og muskelsmerter,  

- magesmerter,  

- kvalme, 

- hjertebank. 

 

Utslaget er størst for jenter, men det er mistanke om underrapportering blant gutter. 
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Andelen som svarer at de får lov av foreldrene til å drikke alkohol, øker markant  

mellom ungdomstrinnet og videregående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen er mindre på Nesodden enn i landet for øvrig, men en større andel av Nesoddens 

ungdom sier at de har drukket seg beruset, jfr. diagrammet under:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår også at det drikkes betydelig mer etter at elevene starter på videregående skole. 
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Diagrammet under viser at andelen som har brukt hasj eller marihuana blant 

ungdomsskoleelevene, er mer enn dobbelt så høy som landsgjennomsnittet: 

 

 

 
 

Det opplyses i intervju at Nesodden-ungdom debuterer tidligere på alkohol og bruker mer 

cannabis enn landsgjennomsnittet, og at kombinasjonsforbruk er vanlig. 

 

Det blir også opplyst at rusmidler er lett tilgjengelig på Nesodden og at narkotikaomsetning 

skjer temmelig åpenlyst. Det refereres til at ungdommer sier at de kan skaffe hasj i løpet av en 

time. Diagrammet under viser at en stor andel har fått tilbud om hasj eller marihuana: 

 

 
 

Tegn på en hardere utvikling i ungdomsmiljøene med gjengmiljø og slåssing ble også trukket 

frem. 

 

Fra flere av informantene blir det pekt på at mer synlig politi ville ha vært forebyggende. 

Nærpolitireformen ser ut til å ha redusert politiets tilstedeværelse, som noen hevder er nesten 

fraværende på Nesodden. Ungdommene føler seg derfor trygge på at de kan drive med 

illegale rusmidler uten at det får konsekvenser. 
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4 TJENESTETILBUD OG OPPFØLGING 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Kommunen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse). Helsedirektoratets retningslinjer, IS-1948, setter 

bl.a. krav til at kommunene skal: 

 fremskaffe bolig og oppfølging i bolig og tilby opplæring for å kunne mestre 

boforhold,  

 tilby sosial eller arbeidsrettet aktivisering, 

 generell oppfølging og veiledning, 

 sørge for allmennmedisinsk oppfølging av fastlege, 

 organisere tjenestene slik at de er lett tilgjengelige for brukerne. 

 

Kommunens rus- og psykiatriplaner bør omtale hvordan rutiner for samhandling, kartlegging 

og oppfølging av pasienter med ROP-lidelser skal gjennomføres. 

4.2 Faktagrunnlag 

4.2.1 Organisering 

4.2.1.1 Barn og unge 

Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene er et ansvar for kommunen som helhet og 

involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Helsedirektoratet 

understreker samtidig at hvis det psykiske helsearbeidet for barn og unge skal få et godt 

fotfeste i kommunen, er det avgjørende med en tydelig forankring på ledelsesnivå.  

I revisjonens rapport om psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

(15.1.2018), ble det gitt en oversikt over forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og 

unge, og organisering og ledelse av fagområdet. Rapporten pekte på tiltak rettet mot utsatte 

grupper og enkeltindivider. Hovedfokus for de fleste tiltakene ligger på den forebyggende 

siden og involverer en rekke av kommunens virksomheter.  

 

Flere av fagområdene som involveres i det psykiske helsearbeidet for barn og unge, har 

Nesodden kommune samlet i virksomhet Barn, unge og familie (BUF). Tilbakemeldingene 

tyder på at denne organiseringen har vært positiv. Gjennom etableringen har kommunen 

synliggjort at dette er en gruppe med spesielle behov og lagt til rette for et samarbeid rundt 

dette. BUF, barnehager og skoler er dessuten underlagt samme kommunalsjef. Det psykiske 

helsearbeidet for barn og unge har dermed en forankring på ledelsesnivå i kommunen. 

Psykisk helsearbeid for barn og unge (PHBU), som er et kortsiktig lavterskeltilbud for de som 

ønsker hjelp, er en del av virksomhet BUF. 

Problemstilling nr. 1: 

Har kommunen et tilfredsstillende tjenestetilbud til personer med psykiske problemer og/ 

eller rusmiddelproblemer, og er organiseringen av dette tilfredsstillende ivaretatt? 
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4.2.1.2 Voksne 

Hovedansvaret for å følge opp voksne over 18 år med ROP-lidelser er lagt til virksomhet 

Hjemmebaserte tjenester, som innbefatter avdeling for rus og psykiatri og avdeling for 

psykisk helse. Virksomheten Hjemmebaserte tjenester har totalt 450 brukere/pasienter i 

målgruppen pr. september 2018. 93 aktive brukere med ROP-lidelser er registrert i 

kommunen. Dette er en nedgang fra 115 brukere for tre år siden. Brukerundersøkelsen fra 

2018 viser at et stort flertall er fornøyd med hvor lett det er å komme i kontakt med avdeling 

ROP når den enkelte har behov for det. Alle respondenter svarte også at de er kjent med hvem 

som er deres kontaktperson og at avdeling ROP har et kontaktsenter på Løesfeltet.  

4.2.2 Oppfølging av voksne med ROP-lidelser 

4.2.2.1 Bolig 

Bolig til ROP-klienter tildeles av boligkontoret i kommunen i samarbeid med NAV 

Nesodden. Leier betaler husleie. Revisjonen får opplyst at kommunen i alt disponerer 147 

boliger, noe som er vurdert som tilstrekkelig for å ivareta behovet til gruppen med ROP-

lidelser. Alternativet til kommunal bolig vil være å tilby hospitsplass. Det er imidlertid behov 

for forsterkede og tilrettelagte boliger til innbyggere med alvorlige ROP-lidelser. Rådmannen 

beskriver dette behovet som "prekært" i forslaget til økonomiplan for 2019-2022. 

  

Virksomhet Hjemmebaserte tjenester har den daglige oppfølgingen av klientene, både de som 

bor i bofellesskap og i enkeltboliger. Som et tilskudd til de ordinære ROP- tjenestene tilbys 

det bistand med praktiske problemer knyttet til bolig fra en ambulerende vaktmestertjeneste. 

 

Bolig og hjemmetjenester tildeles etter enkeltvedtak, noe som kan ta tid. Mindre 

ressurskrevende tjenester, som kjøring, følge til fastlege, støttesamtaler, boveiledning og 

økonomioppfølging, gis etter søknad, men uten at det fattes et formelt vedtak.  

 

En del av de tyngste rusmisbrukerne har bolig på Løeshagafeltet. Denne løsningen har vært 

kritisert, både som tilbud til brukerne og for den belastning andre innbyggere opplever. 

Kommunen har også bosatt flyktninger i dette miljøet. 

 

Bekkeblomveien bofellesskap gir boligtilbud til mennesker med psykiske lidelser. Boligen 

består av 11 leiligheter som disponeres av den enkelte leietaker. Beboerne er over 18 år og har 

behov for bemannet bolig. Bekkeblomveien er bemannet med åtte faste ansatte. Det er ikke 

bemanning om natten. Tjenesten skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evne til og mestre 

eget liv. Målet er å hindre isolasjon og ensomhet samt oppnå ferdigheter slik at man skal 

kunne flytte til egen bolig med et tidsperspektiv på 3-5 år. 

 

Håkonsletta bofellesskap er døgnbemannet bolig for personer med alvorlige psykiske lidelser 

og samtidig alvorlig rusavhengighet. Tjenesten skal fremme selvstendighet, tilhørighet og 

evne til å mestre eget liv. Målet er å hindre isolasjon og ensomhet samt oppnå ferdigheter slik 

at man skal kunne flytte til egen bolig. Håkonsletta har et lengre tidsperspektiv med grunnlag 

i beboernes alvorlige lidelser. 

4.2.2.2 Oppfølging og veiledning 

Ifølge avdelingsleder for psykisk helse har fagfeltet tradisjon for å benytte tiltak uten 

dokumentasjon på at disse fungerer, eller at det unnlates å ta i bruk tiltak med dokumentert 
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effekt. Faglige veiledninger fra Helsedirektoratet legger i stadig større grad vekt på 

evidensbaserte tiltak. Det vil si at tiltakene skal være basert på kunnskap som er fremkommet 

gjennom vitenskapelige metoder. Virksomheten arbeider kontinuerlig med å etablere 

evidensbasert metodikk i arbeidet. Dette inkluderer etablering av ambulerende oppsøkende 

behandling og oppfølging, behandlingstiltak og oppfølging basert på kognitiv atferdsterapi, 

fysisk trening, ernæringsveiledning, arbeidsrettet rehabilitering og et stort fokus på 

brukermedvirkning. Når det gjelder pasienter med alvorlige psykiske lidelser, har Norge 

gjennom mange år brukt mye tvang. Det vises til at Norge f.eks. har dobbelt så mange 

psykiatriske sengeplasser per capita som Sverige. Innleggelse kan virke stigmatiserende og 

gjøre det vanskelig å komme inn i arbeidslivet. Avdelingen anser at ambulerende og 

oppsøkende behandling er et tiltak som reduserer antall sykehusinnleggelser og bedre ivaretar 

pasienter som skrives ut fra behandlingsopphold.  

I følge virksomhet Hjemmebaserte tjenester har Nesodden det største tilbudet av ROP-tiltak 

av kommunene i Follo. Behovet for hjelp er svært ulikt. Virksomhet Hjemmebaserte tjenester 

har et kontaktsenter/kafé på Løeshagafeltet som er åpen to dager i uken. Klienter mottar ulike 

tilbud og kan bl.a. være med ambulerende vaktmester og gi bistand til andre hjelpetrengende. 

4.2.2.3 Ambulerende team/rusteam 

Teamet bistår med bo-oppfølging, råd og veiledning. Støttesamtaler rus, oppfølging av avtaler 

og praktiske gjøremål, oppfølging av LAR-pasienter
2
, telefonkontakt, sosial trening og annet. 

Ernæringsrådgiver og ambulerende vaktmestere tilhører dette teamet. 

4.2.2.4 Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam (FACT-team) 

Nesodden har etablert et FACT-team
3
, som erstatter Follo-ACT-Team. Teamet ble etablert 1. 

februar 2018 for personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller samtidige rusproblemer 

som er bosatt i Nesodden kommune. Målet med oppfølging fra FACT-teamet er å bidra til at 

pasienter/brukere som er bosatt i kommunen kan leve selvstendige liv. 

FACT-teamet har ca. 60 brukere. 

FACT-teamet er et tverrfaglig sammensatt oppsøkende behandlingsteam. Målgruppen for 

FACT-teamet er pasienter som har en psykisk lidelse hvor behandling/oppfølging er påkrevet 

og har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen. Tilstanden er 

langvarig og gjennomgripende. Brukeren har behov for samordnet hjelp og oppfølging. 

For å kunne yte forsvarlig helsehjelp i FACT-teamet, er det nødvendig å innhente 

opplysninger fra samarbeidende helse- og sosialtjenester (f.eks. spesialisthelsetjeneste, 

fastlege, NAV, samt å samarbeide med disse i utformingen av en helhetlig oppfølging. FACT 

samarbeider med andre instanser der det er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige 

kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Alt samarbeid med 

eksterne instanser forutsetter samtykke. 

                                                 
2
 LAR: Legemiddelassistert rehabilitering. 

3
 FACT: Flexible Assertive Community Treatment./Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam av pasienter med 

langvarig alvorlig psykisk lidelse og funksjonsfall. 
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4.2.2.5 Rask psykisk helsehjelp 

"Rask psykisk helsehjelp" er en helsetjeneste for voksne over 18 år med angstproblemer 

og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg.  Angst og 

depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi helsehjelp 

innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For de som er i jobb, blir et viktig mål å 

styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. Tjenesten har ca. 60 brukere til enhver tid, 

og behandler ca. 400 pasienter i løpet av et år. 

 

Helsehjelpen utøves av et tverrfaglig team hvor de ansatte har minimum treårig 

høyskoleutdanning i helse- og sosialfag og videreutdanning i kognitiv terapi. En psykolog er 

tilknyttet teamet og er utdannet veileder i kognitiv terapi. Psykologen er faglig ansvarlig for 

tilbudet.  

Rask psykisk helsehjelp samarbeider i likhet med Fact-teamet, med andre instanser når det er 

hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og 

arbeidsgivere. Alt samarbeid med eksterne instanser forutsetter samtykke. 

4.2.2.6 Psykiatrisk hjemmesykepleie 

Tilbudet gis til søkere over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig 

livsutfoldelse. Psykiatrisk hjemmetjeneste har ca. 120 brukere. 

4.2.2.7 Nesoddtangen gård  

Nesoddtangen gård inngår i det helhetlige behandlingstilbudet for personer med psykiske 

lidelser, evt. også samtidig rusavhengighet. Tilbudet er et sosialt møtested for mennesker med 

ulike livsutfordringer som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke sin psykiske helse 

og leve et godt liv. Det tilbys gruppeaktiviteter, kurs, forskjellige verksteder og individuell 

støtte etter behov. Det tilbys også erfaringsutvekslingsgrupper som drives av 

erfaringskonsulent. Det finnes også en kafé som tilbyr mat laget av brukere, der man kan 

snakke med andre og slappe av.  

 

Senteret drives av avdeling psykisk helse i Nesodden kommune og er et lavterskeltilbud for 

voksne over 18 år.  

4.2.3   Overordnede planer 

Nesodden kommune har en ruspolitisk handlingsplan (2012-2015). Planen inneholder mål og 

tiltak som er rettet mot hele befolkningen, skoleungdom, risikoutsatte grupper og etablerte 

misbrukere. Gjennom intervjuene kommer det klart frem at planen er lite anvendbar i dag. 

Planen er derfor under oppdatering. Det er satt ned arbeidsgrupper som arbeider med dette. 

Planen er forventet klar på nyåret 2019.  

 

Kommunen plikter å utarbeide en folkehelseplan, jfr. FDR’s rapport om psykisk helsearbeid 

for barn og unge. Nesoddens folkehelseplan gikk ut i 2014. En arbeidsgruppe der 

kommuneoverlegen deltar, jobber med å oppdatere folkehelseplanen. Planen er forventet 

ferdig i 2019. 

4.2.4 Kommuneoverlegens vurdering 

Kommuneoverlegen er meget positiv til FACT-teamets innsats. Kommuneoverlegen mener 
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også at "Rask psykisk helsehjelp" gir meget bra effekt. Kommunen har etter 

kommuneoverlegens vurdering, mange bra tjenestetilbud, bl.a. på Nesoddtangen gård og 

Ungdomskafe på Flaskebekk. Kommuneoverlegen uttaler at Nesodden kommunes psykiske 

helsevern for voksne er bra, men for ungdom bør innsatsen forsterkes. Ungdataundersøkelsen 

viser behovet. 

4.3 Vurderinger 

Nesodden kommune har en rekke tilbud om behandling og forebygging av rusmisbruk og 

psykiske plager hos barn og voksne. Denne rapporten gir ikke et uttømmende bilde av alle 

tiltak, jfr. bl. a. tiltak i revisjonens rapport om psykisk helse for barn og unge fra 15.1.2018. 

Vektleggingen av evidensbaserte tiltak, fremstår som riktig. Revisjonens vurdering er at 

kommunens tiltak er i tråd med krav som er satt til hva kommunen skal tilby.  

 

Ut fra tilbakemeldinger gjennom intervju fremstår konsentrasjonen av tunge misbrukere i 

Løeshaga som uheldig. Kommunen bør vurdere om det er andre løsninger som kan fungere 

bedre. 

Brukernes tilbakemeldinger tyder på at tjenestene til voksne er organisert slik at de er lett 

tilgjengelige. 

 

Revisjonen har merket seg kommuneoverlegens positive vurdering av tilbudene til voksne og 

at innsatsen for ungdom bør forsterkes. 

 

Revisjonen forutsetter at ruspolitisk handlingsplan blir ferdig om ikke lenge.  

4.4 Konklusjon 

Nesodden kommunen legger vekt på at tiltak som iverksettes skal ha effekt. Kommunen 

følger også opp faglige retningslinjer for tjenestetilbudet og har slik sett et tjenestetilbud som 

tilfredsstiller de krav som er satt. Antall boliger som kan tilbys brukerne ansees generelt som 

tilstrekkelig. For de med alvorlige lidelser er det imidlertid behov for forsterkede og 

tilrettelagte boliger. Det kan også være grunn til å vurdere om beliggenheten er 

hensiktsmessig for en del boliger. Brukerne gir positive tilbakemeldinger på tilgjengelighet og 

organisering av tjenestetilbudet for voksne. Arbeidet med ny ruspolitisk handlingsplan er 

forsinket og bør prioriteres.  
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5 RUTINER OG KOMPETANSE 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Kommunen skal etablere et styringssystem som sørger for at helse- og omsorgstjenesten og 

sosialtjenestens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen og sosialtjenesteloven. 

Systematisk styring skal sikre klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. 

 

Kommunen skal ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver.  Dette 

innbefatter: 

 Rutiner for å identifisere og følge opp personer med rusmiddelproblemer og psykiske 

problemer. Rutinene bør framkomme i kommunenes handlingsplaner. 

 Kompetanse til å gjennomføre kartlegging av rusmiddelproblemer og psykiske problemer 

ved hjelp av anbefalte kartleggingsverktøy. 

5.2 Faktagrunnlag 

5.2.1 Styringssystem  

Kommunen skriver at den har to systemer som skal sikre forsvarlige tjenester. Det ene er 

kvalitetssystemet som sikrer systemnivået. Her ligger tjenestebeskrivelser, retningslinjer og 

prosedyrer. Disse er fordelt på overordnet nivå, tjenesteområdene (kommunalrområder), 

virksomhetsnivå og avdelingsnivå. I kvalitetssystemet ligger det risiko- og sårbarhetsanalyser 

(ROS) med tilhørende prosedyrer og retningslinjer. Avvik som omhandler 

tjenestene/systemet, meldes også inn og behandles. 

Det andre systemet er pasientsystemet "Cosdoc"
4
. Dette systemet er på individnivå. I dette 

systemet lages det behandlingsplaner med tilhørende kriseplaner til hver pasient. Her ligger 

også aktivitetsplan, tiltaksplan og samtykker. Planene er individuelt tilpasset. Pasientrelaterte 

avvik og forbedringsforslag meldes i journalsystemet CosDoc.  

5.2.2 Kompetanse 

Helse og omsorg har en kompetanseplan (2014-2018). Denne redegjør blant annet for 

kompetansekrav og behov innenfor de forskjellige virksomhetene, videreutdanningsbehov, 

satsingsområder samt strategier og tiltak for å anskaffe, utvikle og mobilisere kompetanse. 

Kommunen skriver at den overordnede planen operasjonaliseres gjennom virksomhetenes 

konkrete planer for kompetanseutvikling, virksomhetsplan og avdelingsplaner. I disse planene 

ligger kompetansebehov og bemanningsbehov. Avdelingene gjennomfører internundervisning 

jevnlig på områder som er sårbare. 

                                                 
4
 Cosdoc er et journalsystem som er utviklet for den daglige driften i helse-, omsorg og rehabliteringssektor. 

Problemstilling nr. 2: 

Har kommunen tilfredsstillende rutiner og tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre 

kartlegginger av psykiske problemer og rusmiddelproblemer? 
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Virksomhet Hjemmebaserte tjenester har ansatte med både master- og doktorgrad. Mange 

ansatte tar etterutdanning med lønn fra kommunen.  

 

Avdeling ROP har gjennomført brukerundersøkelser der brukernes vurdering av de ansattes 

kompetanse inngår, den siste høsten 2018. Undersøkelsen ble besvart av 31 brukere av 45 

utvalgte brukere, en svarprosent på 69. 25 av respondentene var 36 år eller mer, 71 % var 

norske statsborgere. De fleste hadde fått hjelp over tid, ca. 50 % i tre år eller mer. 

 

Undersøkelsen ba også om en vurdering av kompetanse i avdeling ROP. På spørsmål om 

hvor fornøyd du er med de ansattes kunnskap om rusavhengighet og rusmidler, ble det svart 

slik: 

 

 
 (Kilde: Intern brukerundersøkelse)  

 

Brukernes vurdering av de ansattes kunnskap om psykisk helse, ga følgende svar: 

 
(Kilde: Intern brukerundersøkelse) 

 

Som diagrammene viser, har brukerne av tjenestene til ROP-avdelingen få kritiske 
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bemerkninger når det gjelder deres vurdering av avdelingens kunnskap om rus og psykisk 

helse. Ca. 80-90 % av brukerne er godt fornøyde med dette. 

Virksomhet Hjemmebaserte tjenester opplyser at det ofte er fastlegen som først oppdager 

rusmisbruket.  Fastlegen vil i de fleste tilfeller henvise personen til spesialisthelsetjenesten og 

til kommunen/NAV. Avdelingsleder Rus og psykisk helse viser til at ved en henvendelse om 

en pasient fyller pasienten ut et av følgende selvrapporteringsskjema:  

 

 Alkohol (Audit),  

 Illegale rusmidler (Dudit),  

 Livskvalitetsskjema (Eq 5d),  

 Angst (GAD 7) 

 Depresjon (PHQ-9) 

 

Skjemaene brukes ved inntaket og følges opp i intervju. Videre kartlegging skjer i regi av 

tildelingsteamet, fagpersoner psykisk helse voksne m.fl. Ved kartleggingen registreres data i 

Iplos. Svært ofte avdekkes at klienten både har en psykisk lidelse og et rus-problem. 

Diagnoser settes av fastleger, psykiater eller spesialisthelsetjenesten og benyttes for å målrette 

behandlingen. 

5.3 Vurderinger 

Tjenester til brukere med ROP-lidelser er et område med risiko for svikt. Det er derfor viktig 

å ha et styringssystem som sikrer forsvarlige tjenester til denne gruppen. Det vises til at 

Fylkesmannen og Helsetilsynet har vært opptatt av dette i flere av de tilsyn som er 

gjennomført de siste årene. Kommunens ledelse skal gjennom systematisk styring sikre klar 

fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse til å utføre sine oppgaver, oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko 

for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, 

håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene. Revisjonen har fått 

bekreftelse fra Nesodden kommune om dette er ivaretatt gjennom kommunens 

kvalitetssystem og journalsystemet. Revisjonen minner om at dette området har vært tema ved 

en rekke tilsyn fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet den senere tid. 

 

Kommunalområde helse og omsorg har en kompetanseplan. Det opplyses at denne er 

videreført på virksomhetsnivå. Brukerne av tjenestene for voksne gir ansatte i avdeling ROP 

meget høy skår når det gjelder kunnskap om rus, psykisk helse og somatisk helse. Det samme 

gjelder hensynet til brukermedvirkning og den enkeltes muligheter til å påvirke den 

oppfølgingen brukeren får. 

5.4 Konklusjon 

Nesodden kommune har systemer som skal sikre at brukerne får forsvarlige tjenester. 

Kommunen har kompetanse tilstrekkelig til å ivareta sine oppgaver. Virksomhet 

Hjemmebaserte tjenester opplyser at kommunen gir tilbud om Individuell Plan(IP), men 

presiserer at det er svært variabelt om klientene ønsker dette. Revisjonens vurdering er at 

kommunen har tilstrekkelig kompetanse og benytter seg av hensiktsmessige metoder i 

kartleggingen av ROP-lidelser.  
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6 SAMARBEID OG KOORDINERING 

 

 

 

 

6.1 Kriterier 

Kommunen har en plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i 

kommunen og med andre tjenesteytere, der dette er nødvendig for å tilby tjenester. 

Tjenestetilbudet i kommunen skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker. 

Samarbeidsavtaler bør omfatte:  

 Rutiner for utskriving. 

 Faglig og økonomisk samarbeid. 

 Gjensidig kunnskapsformidling og veiledning mellom kommune og psykisk 

helsevern, primært DPS (Distriktpsykiatrisk senter). 

 Brukerne bør tilbys individuell plan. 

 Brukermedvirkning skal ivaretas. Kommunen må innhente samtykke for å kunne 

samordne tjenestene på best mulig måte. 

6.2 Faktagrunnlag 

Tjenester til ROP-pasienter involverer mange aktører, bl.a: 

 Legevakt. 

 Fastleger, hjemmetjenester, øvrig primærhelsetjeneste. 

 Spesialisthelsetjeneste. 

 Psykisk helsearbeid og rusenheter i kommunen. 

 Ansatte i bolig. 

 NAV. 

 Politi. 

 Kriminalomsorgen/helsetjenesten i fengsel. 

 

Både forebygging og behandling krever samarbeid og koordinering mellom aktørene, både i 

og utenfor kommunen. Dette krever koordinering og samordning. 

6.2.1 Eksterne avtaler 

Ahus.  Kommunen er part i et relativt omfattende avtaleverk med Ahus. Det finnes en 

Overordnet avtale og en Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp. Avtalene skal sikre 

systematisk samarbeid mellom kommunene og Ahus. Delavtaler dekker følgende områder: 

 Koordinerte tjenester. 

 Forskning og innovasjon. 

 Utdanning og kompetanseutvikling. 

 Svangerskap, fødsel og barselseng. 

 IKT - løsninger. 

 Forebygging. 

 Beredskapskjede og akuttmedisinsk kjede. 

 Kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 

 

Problemstilling nr. 3: 

Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale, statlige, frivillige og private aktører? 
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Ved utskriving av pasienter med rus/psykiatri fra sykehus innføres betalingsordningen  

1.1.2019. Siste del av samhandlingsreformen kommer dermed på plass. Nesodden kommune 

er noe avventende til hvordan dette slår ut. 

 

Politirådet. Kommunen samarbeider godt med politiet, men ønsker samtidig et større nærvær 

på Nesodden. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter 

SLT-modellen
5
, der kommunen og politiet samarbeider på to nivåer: 

 

1. Den strategiske ledelsen av arbeidet består av: ordfører, varaordfører, to representanter 

fra ledelsen i Follo politistasjon, rådmannen, kommunalsjef skole, barnehage og 

oppvekst. SLT-koordinator er sekretær (Kommunen har SLT-koordinator i 20% 

stilling). 

 

2. Det operative leddet består av: 

 en representant for ledelsen ved hver av ungdomsskolene 

 politiet 

 SLT-koordinator 

 virksomhetsleder ungdom og fritid 

 virksomhetsleder barn, unge og familie 

 fagsjef barneverntjenesten 

 fagsjef psykisk helse, barn og unge 

 fagsjef pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 fagsjef forebyggende helse barn og unge. 

Målet med ordningen er å redusere antall førstegangskriminelle under 18 år, antall innbrakte 

mindreårige pga. rus, voldsepisoder blant ungdom samt redusere saker til barnevernet med 

forebygging.  

6.2.2 Interne avtaler 

Det er 16 fastleger på Nesodden. Disse er sentrale for behandling og henvisning av klienter 

med ROP-lidelse. Det er etablert et samarbeidsutvalg mellom fastlegene og kommunen. 

Utvalget møtes halvårlig. Kommuneoverlegen samarbeider også med NAV, politi og 

legevakt, samt brannvesenet.  

 

Kommuneoverlegen har laget en oversikt over alle kommunale helsetjenestetilbud, som 

fastlegene har fordel av å bruke. Kommuneoverlegen, som også er fastlege, mener det er et 

utmerket samarbeid mellom fastlegene og kommunen. 

 

Det er utviklet en plan for samarbeidsmøter mellom psykisk helsetjeneste for barn og unge og 

andre fagområder som yter tjenester til barn og unge eller deres foreldre. Formålet er å sikre 

god samhandling. Planen omfatter alle tjenestene i virksomhet Barn, unge og familie, samt 

psykisk helsetjeneste for voksne. Hensikten er å drøfte eksisterende samarbeid og evt. 

videreutvikle samarbeidet ved endrede behov. 

 

Samarbeidsavtalen mellom avdeling ROP og tildelingsteam har som formål å sikre at 

personer med rus- og psykisk problematikk ved behov får samordnet og helhetlig tjeneste og 

                                                 
5
 SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet, som benyttes av om lag 

200 norske kommuner. 
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oppfølgingstilbud innen rus og psykisk helse. Planen skal videre sikre samarbeid og god 

kommunikasjon og kunnskapsoverføring mellom interne tjenester for å ivareta pasienter på 

best mulig måte. Den skal sikre raskere respons på pleie- og omsorgsmeldinger. Gjennom 

planen, fordeles oppgaver mellom tildelingsteam og avdeling ROP. 

 

Samarbeidsavtalen mellom avdeling ROP, avdeling Psykisk helse, NAV Nesodden og 

sosialtjenesten i Nesodden kommune, har som formål å sikre at personer med rus- og psykisk 

problematikk ved behov får et samordnet og helhetlig tjeneste- og oppfølgingstilbud innen rus 

og psykisk helse og NAV-tjenester. 

Planen skal sikre samarbeid og god kommunikasjon og kunnskapsoverføring mellom interne 

tjenester for å ivareta pasienter på best mulig måte og gi raskere respons på PLO-meldinger. 

Planen legger til rette for fordelingen av oppgaver mellom tildelingsteam og ROP og NAV. 

 

Individnivå. Hver enkelt bruker har en primærkontakt som fungerer som koordinator.  

Kommunen legger vekt på at tjenestetilbudet i kommunen alltid utformes i samarbeid med 

tjenestemottaker. Virksomhet hjemmetjenester jobber aktivt for å motivere brukere til å ta 

imot tilbud om IP. For den som ikke vil ha IP, nedfeller primærkontaktene tiltak i en "pleie- 

og omsorgsplan" i brukerens journal. Denne skal evalueres og endres ved behov, eller hver 

tredje måned. I tillegg benytter virksomheten seg av eksisterende samarbeidsavtaler og 

retningslinjer for å sikre et helhetlig koordinert tjenestetilbud.   

6.3 Brukerundersøkelse 

Avdeling rus og psykiatri har gjennomført en brukerundersøkelse blant ROP-brukere høsten 

2018. Brukerne spørres om hvor fornøyde de er med en rekke forhold, bl.a.: 

 

 Informasjonen du har fått om hva ROP kan bistå med. 

 Respekten du har blitt møtt med blant de ansatte. 

 Oppfølging av avtaler som du og din kontaktperson har blitt enige om. 

 Hvordan avdeling ROP greier å motivere og involvere deg til egen 

innsats/endring. 

 Dine muligheter til å påvirke oppfølgingen du får. 

 Samarbeidet med avdeling ROP. 

 Hjelpen du får til å ta kontakt med andre instanser. 

 Avdeling ROP sitt samarbeid med de som er viktige for deg i 

hjelpeapparatet. 

 Hvordan din ansvarsgruppe fungerer for deg. 

 

Svarene er udelt positive. På en femdelt skala ligger de fleste svarene innenfor 

80% av maks skår på alle spørsmål. 

6.4 Vurderinger 

For at kommunen skal kunne yte gode tjenester, er det nødvendig å koordinere samhandlingen 

mellom ulike tjenester, eksternt og internt. Kommunen er derfor part i et avtaleverk mellom 

Ahus og en rekke kommuner i Akershus. Det er også etablert et samarbeid med politiet for å 

støtte opp under det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Revisjonen registrerer at 

kommunen har et fungerende samarbeid internt og at skriftlige avtaler finnes for dette.  
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Nasjonale retningslinjer og veiledere anbefaler aktiv bruk av individuell plan(IP) og/eller 

ansvarsgruppe. Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på 

individuell plan. Kommunen har bekreftet at disse tilbys IP. I de tilfeller der bruker ikke 

Kommunen må ønsker IP, etableres en pleie- og omsorgsplan for å sikre koordinerte tjenester. 

også innhente samtykke for å kunne samordne tjenestene på best mulig måte. Dette er forhold 

som følges opp. 

 

Den gjennomførte brukerundersøkelsen gir meget positive tilbakemeldinger.  

6.5 Konklusjon 

Nesodden kommunen har etablerte rutiner og samarbeidsavtaler som legger til rette for 

koordinering og samarbeid med andre tjenester, både eksterne og internt. Det er inngått 

skriftlige avtaler med de mest sentrale samarbeidspartnerne. Kommunen legger vekt på at 

brukerne skal involveres når tiltak skal utformes.  Brukerundersøkelsen blant ROP-pasienter 

gir meget positive tilbakemeldinger. 
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7 FOREBYGGING  

 

 

 

 

 

 

Kommunens forebyggingstiltak skal omfatte: 

 tiltak rettet mot individer som er risikoutsatt eller har utviklet problemer, 

 aktivt informasjonsarbeid, 

 tiltak for å redusere skadevirkninger som følge av rusmiddelproblemet eller den 

psykiske, lidelsen og konsekvensene av problemene. 

 

Ved alvorlige og langvarige problemer/lidelser vil hovedfokuset være å forhindre 

tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av egen 

livssituasjon. 

7.1 Faktagrunnlag 

7.1.1 Barn og unge 

I revisjonens rapport om psykisk helsearbeid for barn og unge fremgår at det generelt rettede 

forebyggende arbeid blant barn og unge i Nesodden kommune er omfattende og har et bredt 

siktemål, som også omfatter psykisk helse. Kommunens folkehelseplan er tydelig på hvilke 

krav folkehelseloven stiller til folkehelsearbeidet i kommunen. Kommunen har et grundig og 

omfattende plangrunnlag på overordnet nivå.  

 

Rapporten vurderte kommunens forebyggende tiltak som noe generelle slik de er formulert i 

overordnete planer. Når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen, er det 

lite som fremheves i planer om hva som er de faktiske utfordringene i Nesodden kommune. 

Revisjonen mente derfor at det ville være en fordel om det forelå en analyse for kommunen 

som helhet som redegjør for risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse.  

7.1.1.1 "Utsett" 

Kommunen ved ruskonsulenten har iverksatt et program som kalles "Utsett". Dette er 

hovedsakelig rettet mot foreldrene og deres rolle som ansvarlige for å oppdra sine barn. 

Programmet tar utgangspunkt i at forskning viser at ved å utsette debutalderen for alkohol, 

reduseres risikoen for rusrelaterte problemer og overgang til andre rusmidler. 

 

Formålet er å bidra til utsatt alkoholdebut, hindre omfattende drikking og bruk av illegale 

rusmidler blant ungdom, samt forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til 

ungdom og rusmiddelbruk. Programmet er utviklet av KoRus-Øst.
6
 Det inngår som en 

foreldrerettet aktivitet i skolenes rusmiddelforebyggende arbeid. 

7.1.1.2 Ruskontrakter 

I følge flere av informantene har kommunen positive erfaringer med ruskontrakter for utsatte 

unge. Politiet kan gi påtaleunnlatelse på vilkår av at ungdommen inngår en ruskontrakt med et 

                                                 
6
 Ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskap og kompetanse på rusfeltet. 

Problemstilling nr. 4: 

Hvordan forebygger kommunen psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?" 
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behandlingsopplegg. Dette innebærer tett oppfølging av ungdom og foreldre over minimum 

åtte måneder av helsesøster og ruskonsulent i samarbeid med politiet i Follo. Det er ca. 36 

ruskontrakter i 2018, som er en 50 % økning i løpet av to år. På dette området fungerer 

samarbeidet bra mellom kommunens ruskonsulent og politiet.  

 

Politiet holder dessuten foredrag på ungdomsskoler. Et problem er at narkotika kan virke 

spennende for noen ungdommer. 

 

Fagenhet Ungdom og fritid driver ikke spesifikt med rusforebygging, men formidler positive 

holdninger og alternativer for de unge. Forebyggende rusarbeid har tradisjonelt vært 

individuelt rettet – overfor den enkelte misbruker. Fagsjefen har mer tro på grupperettet 

arbeid. Ungdom er opptatt av samvær med jevnaldrende. Det er viktig å få de unges 

opinionsledere på banen i arbeidet mot rusmisbruk. 

 

Prosjekt Jobb til ungdom skaffer deltidsjobb kveld/helg (ca. 7 timer per uke) til skoleungdom. 

De skal gå på skole og jobbe litt ved siden av. Prosjektets målgruppe er ungdom som er tatt 

for rusbruk og har inngått ruskontrakt, samt enslig mindreårige flyktninger. Rundt 40 

ungdommer er til enhver tid engasjert i dette.  

 

Prosjekt Inkluderende kultur. Dette er et antimobbeprogram som jobber systematisk med 

ungdommer over mange måneder.  Fagenhet Ungdom og fritid driver to store aktivitetshus for 

ungdom (ungdomsklubber m.m.) – på Tangen og Fagerstrand. Det tilbys musikk-øvingslokale 

på Berger skole og radiobil-hus som ungdommer driver selv. 

 

Det bør også nevnes at fagenhet Ungdom og fritid arrangerte "Halvøyafestival" lørdag 

1.9.2018, et rusfritt dansearrangement der over 200 ungdommer i alderen 13-15 år kom. 

Hydra MC stilte med vakter. Festivalen var så vellykket at den skal gjentas neste år.  

 

Det ble opplyst i intervju at Nesodden kommune trapper opp forebyggingen fremover: 

 Boveileder - et prosjekt starter opp 1.1.2019 sammen med NAV. 

 Virksomhet Hjemmebaserte tjenester vurderer å dele ut gratis sprøyter og innsamle 

brukte sprøyter. En overdose-sprøyte for injeksjon i nese er utviklet og spres nå 

nasjonalt. Nesodden vurderer utdeling. 

 Pårørende-samtaler settes i system i 2019. Follo DPS har pårørendegrupper; 

kommunen ønsker å tilby dette lokalt. 

 Man vurderer å starte en kafé på hjul, som skal dele ut gratis kaffe på Nesoddtangen. 

7.1.2 Voksne 

Når det gjelder personer med ROP-lidelser, handler kommunens forebyggende ansvar mer om 

tiltak som kan redusere belastningene, nødvendig helsehjelp, hjelp til å skaffe bolig, 

aktivisering og oppfølging, dvs. mye av tiltakene som er nevnt i de andre kapitlene i denne 

rapporten. 

 

Enkelte av tiltakene er dog definert som forebygging. Rus og psykisk helse driver 

forebyggende tiltak som hyppige kurs i å unngå overdoser og kurs i selvmordsforebygging. 

Ambulerende vaktmestertjenester og rask psykisk helsehjelp er også definert som et 

forebyggende tiltak. 
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7.2 Vurderinger 

I rapporten vises det til en generell bekymring som har kommet frem under de intervjuer vi 

har hatt.  Denne bekymringen knytter seg i hovedsak til rusmisbruk blant barn og unge. 

Gjennom ungdataundersøkelsen fremkommer også tydelige faresignaler som kommunen tar 

på alvor. Gjennom intervjuene er det pekt på forbedringsområder som vil kunne være aktuelle 

om kommunen velger å intensivere sitt forebyggende arbeid blant barn og unge. Dette gjelder: 

 

 Styrke SLT til 100 % stilling slik at noen holder alle trådene og styrker samhandlingen. 

 Styrke Utsett - mer foreldreveiledning av alle foreldre.  

 Styrke ruskonsulent - fra til sammen 1,0 til 2,0 årsverk.  

 Flere natteravner: Nesodden har få frivillige.  

 Styrke rusforebyggende tiltak overfor ungdommer på Nesodden. 

 

Revisjonen vil ikke peke ut hvilke av disse punktene som bør styrkes. Vi er kjent med at 

rådmannen har fokus på barn og unges spesielle situasjon. Revisjonen mener at en prioritering 

av det forebyggende arbeidet blant barn og unge, bør fortsette og om mulig forsterkes. De 

menneskelige og samfunnsmessige kostnadene kan vise seg å bli langt større enn kostnadene 

ved et godt forebyggende arbeid blant barn og unge. 

7.3 Konklusjon 

Nesodden kommunes forebyggende arbeid har et bredt siktemål. Dels er det generelt rettet 

mot å skape et trygt oppvekstmiljø, dels individuelt rettet mot de som er i en utsatt situasjon, 

og dels rettet mot de som har et begynnende rusproblem. Tilbakemeldinger gir grunn til en 

viss uro når det gjelder rusmisbruk hos ungdom. Revisjonen støtter derfor en forsterket 

forebyggende innsats blant barn og unge.  
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8 KILDER 

 

Lov: 
 LOV 2011-06-24 nr. 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 

 LOV 2011-06-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

(helse- og omsorgstjenesteloven). 

 LOV-1999-07-02 nr. 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Forskrift: 

 FOR 2012-06-28 nr. 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen. 

Veiledere: 

 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer 

med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser (IS-1948) 

 Sammen om mestring, IS – 1948, Helsedirektoratet 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, Veileder IS - 1405, Sosial- og 

helsedirektoratet. 

 Nasjonal forebyggende innsats for barn og unge, Rundskriv Q-16/2013 fra 

regjeringen (6 departementer). 

 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 

helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, IS-2582, Helse-

direktoratet. 

Annet: 

 Folkehelseprofil 2017 for Nesodden kommune, Folkehelseinstituttet. 

 

Dokumenter fra Nesodden kommune: 

 Folkehelseplan 2015-2019 

 Kompetanseplan for Helse og omsorg, 2014-2018, Nesodden kommune 

 Ungdataundersøkelsen, 2017 

 Ruspolitisk handlingsplan, 2012-2015 

 Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene i Follo og AHUS ved BUP 

Follo. 

 Interne prosedyrer, retningslinjer, planer, brukerundersøkelser mm. 
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Vedlegg 1: Rådmannens uttalelse til rapporten 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 03/19 Forvaltningsrevisjon NAV Nesodden - Mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00036-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godtar mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet.

2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.

Vedlegg: 
Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av NAV Nesodden (økonomi og 
organisering) 

Vedtak i saken sendes til: 
Follo distriktsrevisjon IKS 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok den 18.12.18 sak 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 
2019 følgende:  

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon 2019:
1) NAV Nesodden (økonomi og organisering)

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert
av prosjektene til neste møte.

Vurdering: 
Grunnet underbemanning i FIKS 2018, har sekretariatet bestilt konsulent- og 
rådgivningsbistand fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) for å utarbeide 
mål og problemstillinger for prosjektet. Forslag til formål og problemstillinger er 
oversendt i notat av 25.01.19.  

Følgende formål og problemstillinger er foreslått: 

Formål: 
Å undersøke samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene ved 
Nesodden kommune når det gjelder oppgaveutførelse.  

Problemstillinger: 
1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å

løse de kommunale oppgavene?
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2. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i enheten, og hvordan fungerer 
dette? 

3. Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte 
avtaler om kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 

 
En mulig tilleggsproblemstilling kan være: 

4. Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale 
tjenestene i NAV Nesodden når det gjelder ivaretakelse av bruker med behov, 
for både statlige og kommunale tjenester? 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning av forslag til mål og problemstillinger ivaretar 
følgende kategorier: 

 Ressursbruk 

 Styring 

 Kvalitet 
 
Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.  Mål og problemstillinger vil bli 
justert i henholdt til kontrollutvalgets behandling før saken oversendes til 
oppdragansvarlig revisor som grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan.  
 
 
 
 
Ås, 28.01.19 
 
 
Unni Westli 
Kontrollsekretær 
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 Notat 1 av 2 
Vår dato Vår referanse 

25.01.2019 19/00003-15 
Vår saksbehandler   
Samia Esam     

 
Til 

Kjell Tore Wirum/Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

 

         

  
  

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av NAV Nesodden (økonomi 
og organisering) 

Kontrollutvalget i Nesodden vedtok 18.12.2018, 39/18 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av NAV 
Nesodden (økonomi og organisering). 
 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektet. Fiks har gitt 
oppdraget videre til Rokus. 
 
Temaet ble fremmet i kontrollutvalgsmøtet etter rådmannens orientering. Av rådmannens 
orientering fremkom det at det kan være risiko for at NAV forfordeler den kommunale delen når det 
gjelder oppgaveutførelse, med hensyn til blant annet ressursbruk, økonomi og organisering. 
 
 
Forslag til formål og problemstillinger: 
 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke samhandlingen mellom de statlige og de 
kommunale tjenestene ved Nesodden kommune når det gjelder oppgaveutførelse.  
   

1. I hvilken grad har NAV Nesodden en organisering som er formålstjenlig for å løse de 
kommunale oppgavene? 

2. Hvordan er det tilrettelagt for samarbeid internt i enheten, og hvordan fungerer 
dette?  

3. Er den faktiske bruken av ressurser i NAV Nesodden i tråd med inngåtte avtaler om 
kostnadsfordeling mellom staten og Nesodden kommune? 

 
En mulig tilleggsproblemstilling kan være å se på brukerperspektivet. 
 

4. Hvordan fungerer samhandlingen mellom de statlige og de kommunale tjenestene ved NAV 
Nesodden når det gjelder ivaretakelse av brukere med behov, for både statlige og kommunale 
tjenester?  

 
Problemstilling 1 faller innenfor kategorien ressursbruk.  
 
Problemstilling 2 faller innenfor kategorien styring.  
 
Problemstilling 3 faller innenfor kategorien ressursbruk. 
 
Problemstilling 4 faller innenfor kvalitet, herunder brukertilpassende tjenester.   
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 Vår dato Vår referanse 

 25.01.2019 19/00003-15 
 
 
 
Lørenskog, 25.01.2019 
 
 
Samia Esam 
Konsulent 
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 



 Saker til behandling -  Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke forhold etter varsling - Leders Svar UT :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 05/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00021-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsrapport Nesodden KU 2018, Nesodden KU Behandlede saker 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
Ås, 29.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 
 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2018 
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1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 
 

3. Kontrollutvalget i Nesodden 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget ble valgt av Nesodden kommunestyre 8.10.15 i sak 106/15 Valg av 

kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019.   
 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og partivise/gruppevise varamedlemmer 

og har i 2018 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Varamedlem Parti 

1. Leder Arne Maus SV Nr. 1  Ellen Jakobsen SV 

        

2. Nestleder Jørn Gunnar Bertelsen1 H Nr. 2 1. Harald Tronvik H 

     2. Anette Løes Hokholt Wiik H 

        

3. Medlem Sidsel Tjernshaugen AP Nr. 3 1. Petter Moen AP 

     2. Øyvind Brekke AP 

        

4. Medlem Arne Thodok Eriksen MDG Nr. 4  Bendik Fjeldstad MDG 

        

5. Medlem May Lissbeth Ananiassen R Nr. 5  Øystein Tellef Hansen R 
1 Medlem av kommunestyret 
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I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 8 møter og behandlet 42 nummererte saker, hvorav 9 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert både på kommunens nettsider og på FIKS sine nettsider.   
 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Arne Maus deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 7.-8.februar 2018 på Gardermoen. 

 

Arne Maus deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 29.-30.mai 2018 på Gardermoen. 

 

Arne Maus, Arne Thodok Eriksen og May Lissbeth Ananiassen deltok på Faglig forum for 

kontrollutvalgene i Follo den 25. oktober som ble arrangert av FIKS. Hovedtema var ny 

kommunelov og GDPR/ny personopplysningslov og kommunenes krav om å opprette egne 

personvernombud. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller 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 fylkeskommunens 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. 

 

 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 



5/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - 19/00021-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 : Årsrapport Nesodden KU 2018

ÅRSRAPPORT 2018 

   

 3 

 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok høsten 2018 å tre ut av FIKS med endelig 

uttreden 1.1.2020. Dette har sin naturlige sammenheng med at Oppegård og Ski er i en 

sammenslåingsprosess for å bli Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. Det foregår for 

tiden en utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

som vil bli behandlet vinteren/våren 2019. I tillegg har Nesodden kommunestyre vedtatt 

høsten 2018 å tre ut av FIKS. 

 

Rådgiver Lene H Lilleheier var utvalgets sekretær frem til 6.mars 2018. 

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær siden 7.mars 2018.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 
 

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 etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer 

revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene 

Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. 

 

I forbindelse med vedtak i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune høsten 2018 om at Ski 

kommune trer ut av Follo Distriktsrevisjon IKS, samt at kontrollutvalgene i Enebakk og Ås 

ville behandle spørsmålet om revisjonsordning for sine respektive kommuner i 

ekstraordinære møter høsten 2018, så en det som hensiktsmessig at også kontrollutvalget i 

Nesodden innstiller til Nesodden kommunestyre om fremtidig revisjonsordning for 

Nesodden kommune, herunder videre deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 18.12.18 sak 31/18 Nesodden kommune – Valg av 

revisjonsordning. Kontrollutvalget innstilte på at Nesodden kommune sa opp sin deltakelse 

i Follo Distriktsrevisjon IKS fra 31.12.18.  

 

Follo Distriktsrevisjon IKS arbeider for tiden med fusjonsplaner med Buskerud 

kommunerevisjon IKS for å bli en del av en større interkommunale revisjonsenhet. 
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Nesodden kommunestyre har bedt kontrollutvalget om å innstille på valg av 

revisjonsordning for Nesodden kommune i løpet av 2019. 

 

6. Budsjett kontroll og tilsyn 
Det følger av forskriften § 18: 

 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Kontrollutvalget behandlet 11.9.18 sak 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

 

7. Utvalgets arbeid i 2018 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2018. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar med revisjonen 

 Revisjonsberetning 2017 Nesodden kommune 

 Revisjonsrapport pr 31.12.17 

 Revisjonens rapport pr 30.04.18 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

 Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 
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Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 

folkevalgte organer. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget ga i møte 30.4.18 uttalelse til følgende regnskapssak: 

 
 Nesodden kommune - Årsregnskap 2017 
 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Nesodden kommunes tertialvise 

økonomirapporter til orientering. Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Nesodden kommune til 

orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

 Integrering av flyktninger i Nesodden kommune 

 

I tillegg har kontrollutvalget behandlet følgende rapport: 
 

 Follo landbrukskontor 
 

Rapporten er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og 

Ås. Rapporten kommer til behandling i Nesodden kommunestyre i 2019. 

 

Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019: 

 
 NAV Nesodden 

 

7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i 2018 følgende sak: 

 
 Status forvaltningsrevisjon 2009 – 2018 

 

På bakgrunn av denne saken ble det etterlyst tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 

oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport etter kommunestyrets vedtak: 

 
 Vedlikehold av kommunale bygg i Nesodden kommune 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 
 Barnehager i Nesodden kommune  

 Kvalitet i sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 

 

7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Nesodden kommune i 2018. 

 

 

Det følger av forskriften § 14: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 

er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

Ut over rapporten om Follo landbrukskontor, ble det ikke utført selskapskontroll i 2018. 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Nesodden kommune er deltaker i.  
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7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 

 
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018 

 Tilsynsrapport – Nesodden kommunes rolle som barnehagemyndighet 

 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen – Ski 
 

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende saker: 

 
 Henvendelser til kontrollutvalget - Undersøkelse av omsorgen på Bergertoppen/Skoklefallåsen - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. §13 jfr. Fvl. §13 

 Kommunens rutiner for dokumentasjon av forsvarlig helsehjelp - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 

§13 jfr Fvl §13 

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger 

 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke forhold etter varsling - Unntatt 

etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 

 

 

I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt følgende som orienteringssak: 

 
 Kommuneoversikt – ventelister, april 2018 (Helsedirektoratet) 

 Klagenemndas avgjørelse 29.10.18 sak 2018/238 (Avlysning/totalforkastelse, Evaluerings- eller 

prismodell, Ulovlig tildelingskriterium - Brudd på regelverket) 
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7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2018 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Nesodden kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. 
 

 

Nesoddtangen, 5. februar 2019 

 

 

 

Arne Maus/s./ Jørn Gunnar Bertelsen/s./ Sidsel Tjernshaugen/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

Arne Thodok Eriksen/s./ May Lissbeth Ananiassen/s./  
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KONTROLLUTVALGET I 
NESODDEN KOMMUNE 
 

BEHANDLEDE SAKER 2018 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

30.01.18    

 1/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.12.2017 A 

 2/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 

O 

 3/18 Erklæringer fra revisor A 

 4/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 A 

 5/18 Orienteringssaker A 

13.03.18    

 6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 A 

 7/18 Henvendelser til kontrollutvalget - Undersøkelse av omsorgen på 
Bergertoppen/Skoklefallåsen - Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl. §13 jfr. Fvl. §13 

A 

 8/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnehager i 
Nesodden kommune 

A 

 9/18 Forvaltningsrevisjon Rus og psykiatri – Prosjektplan A 

 10/18 Referat og orienteringer A 

15.05.18    

 11/18 Godkjenning av protokoll fra møte 13.mars 2018 A 

 12/18 Kommunens rutiner for dokumentasjon av forsvarlig helsehjelp - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

A 

 13/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger A 

 14/18 Referat og orienteringer A 

30.05.18    

 15/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.mai 2018 A 

 16/18 Nesodden kommune - Årsberetning 2017 A 

 17/18 Nesodden kommune - Årsregnskap 2017 A 

 18/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i 
Nesodden kommune 

O 

 19/18 Referat og orienteringer A 

19.06.18    

 20/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.mai 2018 A 

 21/18 Oppsummering revisjon 2017 A 

 22/18 Status revisjonsordning A 

 23/18 Referat og orienteringer A 

11.09.18    

 24/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.juni 2018 A 

 25/18 Revisjonsstrategi 2018 A 

 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 A 

 27/18 Referat og orienteringer A 

23.10.18    

 28/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.september 2018 A 

 29/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger - Ny 
behandling 

O 

 30/18 Status forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 O 

 31/18 Referat og orienteringer A 

 32/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke 
forhold etter varsling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 
første ledd 

A 

18.12.18    
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 33/18 Godkjenning av protokoll fra møte 23.oktober 2018 A 

 34/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke 
forhold etter varsling - Ny behandling - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 

A 

 35/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor B 

 36/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kvalitet i sykehjemstilbudet i Nesodden kommune 

A 

 37/18 Revisjonens rapport pr 31.10.18 A 

 38/18 Nesodden kommune - Valg av revisjonsordning B 

 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 B 

 40/18 Møteplan 1.halvår 2019 A 

 41/18 Kurs og konferanser 2019 B 

 42/18 Referat og orienteringer A 

 

 

 

 

Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 06/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00038-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
K sak 117-18 Oppsigelse av enkelte av kommunens interkommunale samarbeid, 
Aktivitetsplan Nesodden KU 181218 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Oppsigelse av enkelte av kommunens interkommunale samarbeid, 
saksframlegg med vedtak K sak 117/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Aktivitetsplan 0r 18.12.18 (vedlagt) 

Ås, 29.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 04.12.2018 

Vår ref: 18/3325 - 1 - 18/53049 

Arkivkode: 

Saksbeh.: Danielsen, Ragnhild 

Tandberg 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

080/18 Formannskapet 05.12.2018 

117/18 Kommunestyret 19.12.2018 

Oppsigelse av enkelte av kommunens interkommunale samarbeid 

Saken gjelder: 

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski har Arbeidsutvalget for 
fellesnemda for Nordre Follo fattet vedtak om å si opp enkelte interkommunale samarbeid. Dette 
gjelder samarbeid knyttet til avtaler om lokalmedisinske senter IKS, kontrollutvalgssekretariat IKS 
og Follo byggetilsyn. Oppsigelsene vil få konsekvenser for Nesodden kommune. 

Arbeidsutvalget for fellesnemda for Nordre Follo har også sagt opp avtale med Follo 
distriktsrevisjon IKS. Denne saken vil bli forelagt kommunestyret etter behandling i 
kontrollutvalget. 

Innstilling: 

1. Nesodden kommune sier opp avtale og trer ut av selskapet Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat IKS innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020.

2. Nesodden kommune sier opp avtalen for Felles kontor i Follo for utføring av
tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven, innen 31.12.18 med virkning fra
01.01.2020.

3. Nesodden kommune sier opp avtaler om Follo Lokalmedisinske senter IKS, innen
31.12.18 med virkning fra 01.01.2020.

4. Ordfører får fullmakt til å si opp andre interkommunale avtaler dersom andre kommuner
sier opp avtalen.
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05.12.2018 Formannskapet 

 

Innstillingens punkt 1,2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 4 ble vedtatt mot 2 stemmer (2 H). 

 

FSK- 080/18 Vedtak: 

 

1. Nesodden kommune sier opp avtale og trer ut av selskapet Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat IKS innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020. 

2. Nesodden kommune sier opp avtalen for Felles kontor i Follo for utføring av 
tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven, innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020. 

3. Nesodden kommune sier opp avtaler om Follo Lokalmedisinske senter IKS, innen 31.12.18 
med virkning fra 01.01.2020. 

4. Ordfører får fullmakt til å si opp andre interkommunale avtaler dersom andre kommuner 
sier opp avtalen. 

Saken skal behandles i kommunestyret. 
 

 

 

19.12.2018 Kommunestyret 

 

Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag: 
"Tilleggsforslag: 
Kommunen forbereder drift i egen regi der hvor avtalene sies opp." 

 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende forslag: 
"Rådmannen legger frem en sak med en utredning om hvordan driften på områdene der avtalen 
sies opp kan driftes kommunalt. Saken legges frem for kommunestyret i første halvdel 2019." 

 

Torbjørn Sætre (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
"Nytt punkt 5: 
Rådmannen legger i første halvår 2019 frem saker vedrørende hver enkelt av de oppsagte 
avtalene der ulike alternativer for videre drift utredes. I utredningen skal både lokalisering, 
organisasjonsform og eventuelt samarbeidsform vurderes. Der det er relevant, bør det vurderes 
om det er hensiktsmessig med tidsbegrensede løsninger etter 1. januar 2020 i påvente av 
permanente løsninger." 

 

Torbjørn Sætre (H) fremmet følgende endringsforslag: 
".....sier opp avtalen i tiden frem til 31.12.2018. Eventuelle oppsigelser etter denne tid behandles 
på ordinær måte." 

 

Jørn Berthelsen (H) fremmet følgende forslag: 
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"Avtalen med FDR sies opp pr 31.12.18 og avsluttes 31.12.19. 
Revisjonen av Nesodden kommune settes ut på offentlig anbud." 

 

Følgende innstilling var oversendt fra kontrollutvalget: 

1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning for Nesodden 
kommune i løpet av 2019. 

 

Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
Tilleggsforslaget fra Rødt fikk 2 stemmer (2 R) og falt.  
Forslaget fra SV fikk 8 stemmer (4 SV, 1 KrF, 2 R, 1 V) og falt. 
Tilleggsforslaget fra Høyre ble vedtatt mot 2 stemmer (2 R). 
Endringsforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Høyre vedrørende FDR ble satt opp mot kontrollutvalgets innstilling som ble vedtatt 
mot 10 stemmer (2 FrP, 7 H, 1 V). 

 

KST- 117/18 Vedtak: 

 

1. Nesodden kommune sier opp avtale og trer ut av selskapet Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat IKS innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020. 

2. Nesodden kommune sier opp avtalen for Felles kontor i Follo for utføring av 
tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven, innen 31.12.18 med virkning fra 01.01.2020. 

3. Nesodden kommune sier opp avtaler om Follo Lokalmedisinske senter IKS, innen 31.12.18 
med virkning fra 01.01.2020. 

4. Ordfører får fullmakt til å si opp andre interkommunale avtaler dersom andre kommuner 
sier opp avtalen i tiden frem til 31.12.2018. Eventuelle oppsigelser etter denne tid 
behandles på ordinær måte. 

5. Rådmannen legger i første halvår 2019 frem saker vedrørende hver enkelt av de oppsagte 
avtalene der ulike alternativer for videre drift utredes. I utredningen skal både lokalisering, 
organisasjonsform og eventuelt samarbeidsform vurderes. Der det er relevant, bør det 
vurderes om det er hensiktsmessig med tidsbegrensede løsninger etter 1. januar 2020 i 
påvente av permanente løsninger. 

6. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning for Nesodden 
kommune i løpet av 2019. 
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Bakgrunn 
Arbeidsutvalget for fellesnemda for Nordre Follo fattet følgende vedtak 03.12.18 knyttet til 
interkommunalt samarbeid: 
 
1. sak 73/2018, Eierskap og interkommunalt samarbeid - Follo byggetilsyn, med følgende vedtak:  

1. Nordre Follo kommune utfører selv tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven 
2. Kommunestyrene i Oppegård kommune og Ski kommune anmodes om å vedta å tre ut 

av avtale for Felles kontor i Follo for utføring av tilsynsoppgaver etter plan- og 
bygningsloven.  

Saken vil bli behandlet i fellesnemda for Nordre Follo den 6.12, videre i Ski kommunestyre 12. 
desember og Oppegård kommunestyre 10. desember. 
 
2. sak 75/2018, Eierskap og interkommunale samarbeid – Kontrollutvalgssekretariat, med følgende 
vedtak:  

1. Fellesnemda innstiller til kommunestyrene i Ski og Oppegård kommune om å si opp 
avtalen med og tre ut av selskapet Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS, 
med virkning fra 1.1.2020.  

2. Fellesnemnda anmoder administrasjonssjefen om å fremme sak mht. valg av løsning for 
kontrollutvalgssekretariat så snart utredning er gjennomført.  

Saken vil bli behandlet i fellesnemda for Nordre Follo den 6.12. Videre behandles saken i Ski 
kommunestyre 12. desember og Oppegård kommunestyre 10. desember. Sak om valg av løsning 
for kontrollutvalgssekretariat er planlagt fremmet for fellesnemda februar 2019. 
 
3. sak 69/2018, Follo Lokalmedisinske senter IKS - eierskap og interkommunalt samarbeid, med 
følgende vedtak: 

1. Fellesnemnden anmoder Ski og Oppegård kommune om å si opp dagens avtaler om Follo 
Lokalmedisinske senter IKS innen 31.12.18.  

2. Tjenesten etableres i egen regi  
3. Nordre Follo kan tilby salg av tjenester til nabokommuner  

Saken vil bli behandlet i fellesnemda for Nordre Follo den 6.12, videre i Ski kommunestyre 12. 
desember og Oppegård 10. desember. 
 
Vurdering 
Vedtakene over om oppsigelse av dagens samarbeidsavtaler vil få konsekvenser for Nesodden 
kommune. Kommunen kan risikere å bli sittende igjen med større ansvar og økonomiske 
forpliktelser i minimum et år dersom kommunen ikke melder seg ut innen årsskifte.  
 
Follo Lokalmedisinske senter - Interkommunale selskap (IKS) 
Follo lokalmedisinske senter (heretter Follo LMS) ble opprettet etter Lov om interkommunale 
selskaper av 29. januar 1999. Follo LMS er en del av kommunenes akutttilbud og består av 
telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD-plasser). Senteret eies i 
dag av 6 follokommuner.  Det er i dag 14 akutte døgnplasser på lokalmedisinsk senter. Av disse 
disponerer Ski 3,6 plasser og Oppegård 3,2 plasser, dvs. om lag halvparten av de totale plassene. 
De øvrige plassene disponeres av Ås, Frogn, Enebakk og Nesodden. Pr. juli 2018 var 
gjennomsnittlig liggetid 2,8 døgn med en beleggsprosent på 63 %.  
 
I Nesodden kommunes budsjettforslag for 2019 er det budsjettert med kr 11 377 000 til 
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samarbeidet. 
 
Årlig driftstilskudd fordeles på deltagerkommunene forholdsmessig etter folketallet per 01.01. 
foregående år. Kommunene har til sammen over 130 000 innbyggere. Nøkkeltall er som følger i 
tabellen: 

Kommune Andel 

Enebakk 5 % 

Frogn 14 % 

Nesodden 16 % 

Oppegård 23 % 

Ski 26 % 

Ås 16 % 

Ved oppsigelse fra Ski og Oppegård vil en andel på 49 % av drifttilskuddet måtte fordeles på de 
øvrige eierne ut i fra en ny fordelingsnøkkel dersom samarbeidet videreføres i nåværende form.  
 
Det følger av selskapsavtalen § 17 en oppsigelsesfrist på 12 måneder dersom man ønsker å tre ut 
av LMSet. Uttreden kan kun skje per 31.12. noe som betyr at skriftlig varsel om uttreden må 
foreligge før årsskiftet 2018/2019.   
 
Lov om interkommunale selskaper gir bestemmelser om uttreden og oppløsning, jf. §§ 30 og 32.  
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) – Kommuneloven § 27-selskap 
Nesodden kommune benytter i dag Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS (heretter 
omtalt FIKS) som sekretariat til kontrollutvalgene. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av driftskostnadene og de resterende 50 % av 
driftskostnadene fordeles etter folketall. I rådmannens budsjettforslag for 2019 er det budsjettert 
med kr 418 100 til samarbeidet.  
 
Kommuneloven § 27 regulerer interkommunalt samarbeid ved opprettelse av eget styre til løsning 
av felles oppgaver. Vedtektene til styret skal inneholde bestemmelser om uttreden fra eller 
oppløsning av samarbeidet. Avtalen med FIKS har et års oppsigelsestid. Følgende er aktuelt i § 27:  
«3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt 
deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen 
fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de 
midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn. 
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet 
kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, 
hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette.» 
 
Follo byggetilsyn - Vertskommunesamarbeid 
Gjeldende avtale om drift av felles byggetilsyn i Follo ble inngått i 2010. Formålet med 
byggetilsynet er å sikre kontinuitet i lovpålagt tilsyn og likebehandling av byggesaker. Avtalen er 
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formalisert. Ski kommune er vertskommune og arbeidsgiver for medarbeiderne. De øvrige 
deltakerne i samarbeidet faktureres for utgifter knyttet til drift av kontoret. I 2017 fordelte dette 
seg slik: 
 

Kommune Beløp 

Nesodden  Kr 268 615 

Ski Kr 437 011 

Ås  Kr 274 580 

Frogn  Kr 224 114 

Oppegård  Kr 384 196 

Enebakk  Kr 155 555 

 
I rådmannens budsjettforslag for 2019 er det budsjettert med kr 268 000 til samarbeidet. Tilsyn er 
et område som kan finansieres fullt ut med selvkost, jf. pbl. § 33-1, rundskriv H5/02 del 3. 
 
Ved vertskommunesamarbeid stiller kommuneloven § 28 krav om skriftlig avtale mellom 
deltakerkommunene vedtatt av kommunestyrene. Avtalen skal ha nærmere regler for uttreden og 
avvikling av samarbeidet. Pkt. 6 om oppsigelse/endring i avtale om drift av felles kontor i Follo for 
utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven lyder: «Ved inngåelse av denne avtale 
forplikter partene seg til en bindingstid på minimum to år fra 01.01.00. Mulighet for oppsigelse av 
avtalen settes til tidligst to år fra etableringstidspunktet, med oppsigelsestidspunkt per 1. januar. 
Oppsigelse må være vertskommunen i hende senest seks måneder før oppsigelsestidspunktet.» 
 
IKT Follo - Samarbeidsavtale 
Kommunen har allerede sagt opp samarbeidsavtalen knyttet til IKT Follo. Arbeidet med å vurdere 
eventuell ny modell og nye tjenesteansvarlige er igangsatt. Anbefaling skal foreligge innen 
utgangen av 2018, og innen 01.06.19 skal eventuell ny samarbeidsmodell og organisering vedtas. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er i dag svært usikkert og uklart hva som skjer videre med de enkelte interkommunale 
samarbeidene nå når Oppegård og Ski formelt velger å avslutte disse. At Ski og Oppegård trekker 
seg fra samarbeidet, fører til at Nesodden kommune blir stående igjen med både større ansvar og 
større økonomiske forpliktelser ut i fra andelsberegning.  
 
For å sikre at Nesodden sammen med de andre gjenværende kommunene ikke blir sittende igjen 
med forpliktelser overfor de omtalte interkommunale samarbeid etter Nordre Follos uttreden 
01.01.2020, bør Nesodden kommune si opp sine avtaler fra samme tidspunkt. Kommunen har da 
tid frem til 31.12.19 til å bestemme seg for nye løsninger. En oppsigelse av samarbeidene vil ikke si 
at avtalene ikke kan reforhandles på et senere tidspunkt eller hindre inngåelse av nye 
interkommunale avtaler eller eventuelt andre løsninger. For å rakst kunne følge opp at 
oppsigelsesfrister blir overholdt, bør ordfører få fullmakt til å si opp interkommunale avtaler 
dersom andre kommuner gjør tilsvarende. Det er viktig nå å sikre at kommunen har handlefrihet 
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til det beste for kommunens innbyggere. 
 
 
 
Wenche Folberg 
rådmann 

                                                                                                     Marit Andersen                                          
kommunalsjef for digitalisering,  

utvikling og administrasjon  
  

 
 

Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 38-18 Nesodden kommune - Valg av revisjonsordning 
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 18.12.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST= Kommunestyret  

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 Januar  FIKS KU 30.1.18 KST 25.4.18 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  

4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  

5. Møteplan     

 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2019: 

05.02 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten  

26.03 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

07.05 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

18.06 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført  

7. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Arne Maus 

May Lissbeth Ananiassen 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere; 

Sidsel Tjernshaugen 

Jørn Gunnar Bertelsen (tentativ) 

Arne Thodok Eriksen 

 

8. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2017  Rådmann KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Revisjonsberetning for 2017 15.4.18 FDR KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 30.5.18 KST 20.6.18 

9. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

10. Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 – 30.04.18) Mai  FDR KU 21.6.18  

 2. Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18- 31.10.18) November  FDR   

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 11.9.18  

 4. Erklæringer fra revisor  Høst  FDR KU 30.1.18  

11. Forvaltningsrevisjon 2018      

 Integrering av flyktninger  FDR KU 5.12.17 – Prosjektplan  

KU 30.5.18 – FR rapport 

KST 5.9.18 

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan   

 Follo landbrukskontor  FDR KU 18.12.18 – FR rapport  

12. Forvaltningsrevisjon 2019     

 NAV Nesodden  FIKS KU 18.12.18 – Tema  

13. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18 Rådmann KU 23.10.18  - etterlyse tilbakemelding fra 

rådmann 

 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann KU 18.12.18  

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

 Psykisk helsearbeid barn og unge 25.4.19 Rådmann   

14. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

15. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

 

 

   

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

 

FIKS  KST 28.9.16 

16. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018 

KU 23.10.18 – Følges opp på et senere 

tidspunkt 

 

 Valg av revisjonsordning 2019 FIKS/KU KU 18.12.18 (uttreden av FDR IKS)  
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