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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 06/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00069-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møte 30.januar 2018 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 180130 

SAKSUTREDNING: 

Utkast til protokoll fra forrige møte er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet 
merknader til protokollen.  

Ås, 06.03.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 40 9 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Nesodden kontrollutvalg 

Møtetid: 30.01.2018 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 

Møtet sluttet kl. 18:40 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV), Arne Thodok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn 
Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R) 

Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård 

Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 

Diverse merknader: 

Møteprotokoll godkjent 13.03.2018 

Arne Thodok Eriksen meldte inn én sak til eventuelt. 
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Nesodden kontrollutvalg 30.01.2018 Side 2 av 8 

Saksliste 

Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00027-1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.12.2017 3 

2/18 17/00093-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge 

4 

3/18 18/00002-2 Erklæringer fra revisor 6 

4/18 18/00028-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 7 

5/18 18/00033-1 Orienteringssaker 8 

Eventuelt 



6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 - 18/00069-1 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 : Protokoll Nesodden KU 180130

Nesodden kontrollutvalg 30.01.2018 Side 3 av 8 

Nesodden KU-1/18 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.12.2017 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 5. desember 2017 godkjennes. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 5. desember 2017 godkjennes. 
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Nesodden KU-2/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 

Sekretariatets innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger i rapporten
om «Psykisk helsearbeid for barn og unge»:

a) Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til
utvikling av psykiske vansker.

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.

c) Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens
ledelse.

d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som
etableres.

e) Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.

f) Vurdere om det er tilfeller hvor IP kan være nyttig for brukeren.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 
Bjørn Tore Nedregård fra FDR presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalget. 

Innkommet tilleggsforslag fra utvalget: 

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapporten og viser spesielt til punkt c 
om samordning og forankring inn mot kommunens ledelse. Utvalget vil i tillegg 
bemerke at kommunen i større grad bør vurdere systematisk om hvordan iverksatte 
individuelle planer (IP) virker for brukerne. 

Votering: Innstillingen med tillegg av innkommet forslag ble enstemmig vedtatt. 



6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 - 18/00069-1 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 : Protokoll Nesodden KU 180130

Nesodden kontrollutvalg 30.01.2018 Side 5 av 8 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger i rapporten
om «Psykisk helsearbeid for barn og unge»:

a) Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til
utvikling av psykiske vansker.

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.

c) Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens
ledelse.

d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som
etableres.

e) Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.

f) Vurdere om det er tilfeller hvor IP kan være nyttig for brukeren.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder.

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapporten og viser spesielt til punkt 
c om samordning og forankring inn mot kommunens ledelse. Utvalget vil i tillegg 
bemerke at kommunen i større grad bør vurdere systematisk om 
hvordan iverksatte individuelle planer (IP) virker for brukerne. 
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Nesodden KU-3/18 
Erklæringer fra revisor 

Sekretariatets innstilling: 

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 12. desember 2017 og revisors 

erklæring vedrørende krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 27. november 

2017 tas til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 12. desember 2017 og revisors 

erklæring vedrørende krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 27. november 

2017 tas til orientering. 

 



6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 - 18/00069-1 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018 : Protokoll Nesodden KU 180130
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Nesodden KU-4/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas.

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas.

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.
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Nesodden KU-5/18 
Orienteringssaker 

Sekretariatets innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.01.2018: 

Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.01.2018: 
Saken tas til orientering. 

Eventuelt 

Arne Thodok Eriksen viste til en mottatt henvendelse om kommunens manglende 
oppfølging av KOB-planen. Utvalget var enige om at saken ikke kan tas opp på 
særskilt grunnlag, men at kommunens systemer for oppfølging av vedtak og 
rapportering om dette, er aktuelt å se nærmere på når 1. tertialrapport for 2018 
foreligger. 

Arne Maus redegjorde for mottatt henvendelse angående fremføring av kyststi i 
kommunen. Utvalget var enige om at kommunen er rett adressat på spørsmål om 
status i enkeltsaker, og ba sekretariatet besvare henvendelsen på dette grunnlaget. 



Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

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

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 08/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Barnehager i Nesodden kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 15/00438-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Barnehager i Nesodden kommune, datert 2.2.18, til 
orientering. 

Vedlegg: 
Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - barnehager 2015 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 16.12.15 i sak 40/15 Forvaltningsrevisjonsrapport om 
barnehager i Nesodden følgende: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnehager i Nesodden til orientering. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger fra revisjonen og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen tolv måneder.  

a. Rutinebeskrivelser i barnehagesektoren bør samles, jf. pågående arbeid med årshjul.

b. Forbedring av årsplan, kompetanseplan og dialog med foresatte bør vektlegges i
barnehagenes utviklingsarbeid.

c. Bygningsvedlikehold i kommunale barnehagebygg bør prioriteres.

For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering. 

Nesodden kommunestyre behandlet saken 3.2.16 i sak 9/16 og vedtok følgende: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger fra revisjonen og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen tolv måneder. 

a. Rutinebeskrivelser i barnehagesektoren bør samles, jf. pågående arbeid med årshjul.
b. Forbedring av årsplan, kompetanseplan og dialog med foresatte bør vektlegges i

barnehagenes utviklingsarbeid.
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c. Bygningsvedlikehold i kommunale barnehagebygg bør prioriteres. 
d. Nesodden Kommunestyre ber rådmannen, i samråd med de kommunale barnehagers 

styrere, fremlegge et forslag til en "veiledning for innsetting av vikarer i kommunens 
barnehager". 

 
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering. 

 
 
Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten – barnehager 2015: 
Vedlagt følger rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport – 
barnehager 2015, datert 2.2.18. 
Rådmannen har i sitt brev svart opp under hver av anbefalingene. 
 
 
a. Rutinebeskrivelser i barnehagesektoren bør samles, jf. pågående arbeid med 

årshjul  
Kommunen har et digitalt årshjul med adressen: 
https://www.nesodden.kommune.no/barn-unge/barnehager/for-eiere-og-
ansatte/kommunalt-arshjul-for-barnehagene.187450.aspx. 
 
Årshjulet inneholder frister og oppgaver knyttet til barnehagedriften for både de 
kommunale og private barnehagene. Det er ved mange av oppgavene lenket til 
underliggende prosedyrer eller skjema. Løpende oppgaver gjennom året har egen 
kolonne.  Internettsiden oppdateres fortløpende. 
 
På internett er det utarbeidet egne ressurssider med informasjon for eiere og ansatte 
i barnehagene. Her ligger ulike skjema (til bruk i barnehageopptaket etc.) og 
informasjon om tilsyn, etablering og drift av barnehager.  
 
 
b. Forbedring av årsplan, kompetanseplan og dialog med foresatte bør vektlegges i 

barnehagenes utviklingsarbeid. 
Forbedring av årsplan og kompetansearbeidet, herunder plan 
Det ble i 2016 nedsatt en gruppe bestående av 2 kommunale styrere og 2 
tilsynsansvarlige for å utarbeide mal for årsplaner i kommunen.  Styrerne var 
ansvarlige for utarbeidelsen og representantene fra tilsynsmyndigheten bidro til at 
alle lovbestemte forpliktelser ble innarbeidet.  Årsplanarbeidet er ferdigstilt. 
 
Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst danner sammen med 
barnehagefaglig rådgiver og hovedtillitsvalgt, styringsgruppe for det overordnede 
arbeidet med kompetanseutvikling på barnehageområdet. Det er etablert en 
kompetanseutviklingsgruppe som består av styrere i private og kommunale 
barnehager. I gruppen deltar også hovedtillitsvalgt og barnehagefaglig rådgiver. I 
gruppen ivaretar barnehagefaglig rådgiver barnehagemyndighetsrollen på vegne av 
kommunalsjefen, som møter i gruppen ved behov. Kompetanseutviklingsgruppen gir 
faglige innspill til styringsgruppen, og iverksetter kompetansetiltak gjennom 
barnehageåret. Tiltakene beskrives i tiltaksdelen i Nesodden kommunens egen 
kompetansestrategi; se vedlegg.  
 
Alle barnehager inviteres til de kompetansetiltak som det legges til rette for av 
kommunen som barnehagemyndighet, for eksempel fagdag for alle ansatte og 
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fagsamlinger for styrere og pedagogiske ledere.  Barnehagemyndigheten inviterer til 
og gjennomfører minimum fem lærende nettverksmøter per år for styrere og 
pedagogiske ledere. Her deltar de aller fleste barnehagene.  
 
Barnehagemyndigheten inviterer også barnehagestyrere, rektorer og pedagogiske 
ledere som arbeider med de eldste barna i barnehagen, lærere som arbeider med de 
yngste barna i skolen, samt SFO ledere til ett fagmøte per år. Der drøftes ulike tema 
knyttet til faglig samarbeid om overgang barnehage/skole. Også disse faglige 
møtene organiseres som lærende nettverk i samarbeid med utviklingsveileder skole 
(og barnehage) i Akershus. 
 
Barnehagene inviteres hvert år til å søke midler til barnehagebaserte 
kompetanseutviklingstiltak. I 2017 ble to private barnehager tildelt midler til 
barnehagebasert utviklingsarbeid. Alle tiltak som gjennomføres av kommunen som 
barnehagemyndighet er gratis for kommunale og private barnehager. 
 
Forbedring av dialogen med foresatte 
Dialogen knyttet seg i forvaltningsrevisjonsrapporten særlig til de private 
barnehagene. De private barnehagene tilbys deltakelse i kommunens 
brukerundersøkelse. Spørsmålene der er blant annet knyttet til opplevd trivsel, 
brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjonsflyt. De 
kommunale barnehagene arbeider aktivt med å høyne kvaliteten i tråd med 
resultatene fra brukerundersøkelsen og de innspill foreldre og ansatte kommer med. 
Kommunen har årlige målinger. Barnehageeier i private barnehager har selv ansvar 
for å følge opp resultatet i egne barnehager. Resultat fra brukerundersøkelser blir 
imidlertid etterspurt av kommunen som tilsynsmyndighet.  
 
Kommunen gjennomfører lærende ledernettverksmøter der fagtema fra f.eks. 
rammeplanen gjennomgås, drøftes og deles.  Både barnehageloven og rammeplan 
for barnehager (forskrift til barnehagelovens § 2) inneholder egne bestemmelser om 
barnehagens plikt til å samarbeide med foreldrene og foreldrenes rett til medvirkning. 
Et eksempel på kommunens intensjon og praktiske utøvelse av samarbeidet 
synliggjøres i kommunedelplanen «Å mestre. Plan for overgangen fra barnehage til 
skole og skolefritidsordning 2017-2021». Planen er et resultat av et lærende 
samarbeid mellom barnehager, skoler, SFO, hovedtillitsvalgt, kommunalsjef, 
barnehagefaglig rådgiver samt utdanningsveileder/skole i Oslo og Akershus høsten 
2016 og våren 2017.  
 
I planen heter det blant annet: 
«I forbindelse med overgangen fra barnehagen til skolen skal «samarbeidet mellom 
foresatte, barnehage, skole og SFO bygge på en åpen og gjensidig dialog før, under 
og etter barnas overgang til skole. Foresatte har en lovfestet rett og plikt til å ta 
avgjørelser på vegne av sitt barn. Overgangen fra barnehage til skole skal skje i nært 
samarbeid med barnas hjem, og foresatte må være med å legge premissene for 
informasjonsoverleveringen. De må få innsyn i og avgjøre hvilken informasjon som 
følger barnet over i skolen. Foresatte skal inviteres til å delta på møter som dreier 
seg om informasjon om sitt eget barn. Dette innebærer at  
 det etableres rutiner for å informere og involvere foresatte, f.eks. felles 

foreldremøte barnehage, skole og SFO  
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 foresatte er kjent med hva de kan gjøre for å bidra til en god overgang fra 
barnehage til skole for eget og andre barns oppvekst- og læringsmiljø  

 det etableres tidlig samarbeid om barn med særskilte behov». 
 
 
c. Bygningsvedlikehold i kommunale barnehagebygg bør prioriteres. 
Kommunen har tilstandsrapporter av alle barnehager fra 2010. Noen merknader i 
disse er ennå ikke fulgt opp. Virksomhet Eiendom benytter en norm for 
verdibevarende vedlikehold av kommunens eiendommer kr. 200,- pr/m2. I Nesodden 
er satsen ca. 78,- pr/m2. Vedlikeholdsbudsjettet er videreført for 2018.  
 
 
d. Nesodden Kommunestyre ber rådmannen, i samråd med de kommunale 

barnehagers styrere, fremlegge et forslag til en "veiledning for innsetting av 
vikarer i kommunens barnehager". 

Punkt d om å lage veileder for å sette inn vikarer, kommunestyrets tillegg, er under 
behandling. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at rådmannen arbeider med å etterleve 
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å følge opp 
kommunestyrets vedtak punkt d) på et senere tidspunkt. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
 
Ås, 05.03.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 09/18 Forvaltningsrevisjon Rus og psykiatri - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00063-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Rus og psykiatri, til orientering. 

Vedlegg: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri  Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 19.09.17 i sak 25/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 
følgende: 

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

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene. 

Kontrollutvalget vedtok 24.10.17 i sak 30/17 Mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon 2018 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Rus og psykiatri: 

Formål:  
Undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus- og psykiatriomsorg 
for barn, unge og voksne.  

Problemstillinger: 
1. Har kommunen organisert tjenestetilbudet til personer med psykiske problemer og

/eller rusmiddelproblemer på en tilfredsstillende måte?
2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å identifisere og følge opp personer med

psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?
3. Har kommunen tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre kartlegginger av psykiske

problemer og rusmiddelproblemer?
4. Har kommunen tilfredsstillende tilbud til personer med psykiske problemer og/eller

rusmiddelproblemer?

5. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale, statlige, frivillige og private
aktører?

6. Hvordan forebygger kommunen psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?
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 Side 2 av 3 

Prosjektplanen  
I prosjektplanen fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR), datert 23.2.18, er ikke 
problemstilling nr. 6 tatt med i opplistingen. 
 
Revisjonen foreslår å endre bestillingen til følgende: 
 
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? 

 
Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene utledes i hovedsak av lov- og regelverk på området, veiledere og 
retningslinjer fra statlige organer, samt kommunens eget regelverk. 
 
Metode og gjennomføring 
Som metode i prosjektet har revisjonen tenkt følgende: 

 Dokumentanalyse av aktuelle planer, rutinebeskrivelser, avtaler mv. med relevans 
for formålet.  

 Intervju med ledelse og ansatte i kommunen.  
 
FDR berammer å sende oppstartsbrev til rådmannen 2.kvartal 2018.  
Endelig forvaltningsrevisjonsrapport kan ventes oversendt til kontrollutvalget i løpet 
av 4.kvartal 2018.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet har ingen innvendinger til revisjonens presiseringer av mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Sekretariatet er av den formening at forvaltningsrevisjonsprosjektet nå vil ha 
følgende fokusområder: 
 

 Regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo-verktøy og myndighetsutøvelse 
 Måloppnåelse 
 Ressursbruk  

 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å i tydeligere grad få 
frem følgende fokusområde: 
 

 Kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester.  
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 Side 3 av 3 

 
I denne sammenheng vil sekretariatet foreslå at kontrollutvalget foretar en vurdering 
av og blant følgende tilleggsproblemstillinger: 
 

 Hvilket samsvar er det mellom målsettinger og praksis (resultater) og hvordan 
rapporteres dette?  

 Hvordan er forholdet mellom budsjett og bruk av midler til rus- og psykisk 
helsearbeid i Nesodden kommune sammenlignet med andre? 

 Når og hvordan utarbeides individuell plan? – alternativt: Legger kommunen til 
rette for bruker- og/eller pårørendemedvirkning? 

 Hvordan er brukeropplevelsen av kvaliteten på tjenestene? – alternativt: Hvilke 
redskaper/verktøy bruker kommunen for å vurdere kvaliteten på tjenestene 
(brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer osv.)?  

 Hvordan følger kommunen opp situasjonen til barn av voksne med 
rusproblematikk eller psykiske lidelser, slik at man sikrer en helhetlig tilnærming til 
familiens hjelpebehov?  

 Hvordan arbeider kommunen for å fange opp personer som kan tenkes å utvikle 
alvorligere diagnoser og sterkere hjelpebehov?  

 Hvordan forholder kommunen seg i situasjoner hvor brukeren motsetter seg 
tjenestetilbud eller ikke «forstår sitt eget beste»?  

 Hvordan følger kommunen opp situasjonen til voksne med rusproblematikk eller 
psykiske lidelser for å sikre et godt ettervernstilbud?  

 Hvilket bo- og aktivitetstilbud finnes, og samsvarer dette med behovet?  

 I hvilken grad sikrer kommunen at tilbudet om rus- og psykisk helsearbeid er kjent 
blant innbyggerne? 
 

Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre for prosjektplanen samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 06.03.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA   
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - NESODDEN - SKI - ÅS 

Nesodden kommunes kontrollutvalg 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

btn@follodr.no, tlf. 64878616     J.nr. 44/2018  Ski, 23.2.2018 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri – Nesodden kommune 

1. Bestilling – formål og problemstillinger

Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok 24.10.2017 formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Rus og psykiatri i 2018. Utvalget ba Follo distriktsrevisjon 

IKS fremlegge forslag til prosjektplan.  

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for prosjektet: 

"Undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus- og psykiatriomsorg  

til barn, unge og voksne." 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger: 

"1. Har kommunen organisert tjenestetilbudet til personer med psykiske problemer og 

/eller rusmiddelproblemer på en tilfredsstillende måte? 

2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å identifisere og følge opp personer med

psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?

3. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og tilstrekkelig kompetanse til å

gjennomføre kartlegginger av psykiske problemer og rusmiddelproblemer?

4. Har kommunen tilfredsstillende tilbud til personer med psykiske problemer og/eller

rusmiddelproblemer?

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

aktører?"

2. Avgrensninger og forutsetninger

Generelt 

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

Det skilles mellom de som har psykiske problemer, de som har rusproblemer og de som har 

både psykiske problemer og rusproblemer. I tillegg skal problemstillingene besvares for barn, 
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unge og voksne. Ut fra dette kan det utledes mer enn 30 spørsmål som skal besvares. Både 

formål og problemstillinger handler i første rekke om personer med psykiske problemer og 

/eller rusmiddelproblemer. Kommunens generelle forebyggingsarbeid er ikke omfattet av 

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

realistisk tidsramme vil være krevende å gjennomføre. Dette krever at prosjektet har et høyt 

generaliseringsnivå og ikke går inn i detaljer. Revisjonen har derfor forsøkt å forenkle 

bestillingen noe.  

 

Follo distriktsrevisjon IKS har nylig levert rapporten Psykisk helsearbeid for barn og unge  

(15.1.2018). Formålet med denne var å vurdere om kommunens tilbud til barn og unge innen 

psykisk helsearbeid er i tråd med lokale og sentrale myndighetskrav. Funn fra denne 

rapporten legges til grunn i forestående prosjekt der dette er relevant. 

 

Psykiatri1 

I bestillingens tittel og formålsbeskrivelse, brukes begrepet psykiatri.  Psykiatri kan defineres 

som læren om psykiske lidelser. En psykisk lidelse fastsettes med diagnose. Psykiatri er 

en egen medisinsk disiplin som utøves av leger med spesialutdannelse i fagområdet 

(psykiater).  Utøvelsen av fagområdet psykiatri betegnes som psykisk helsevern, og benyttes 

som betegnelse på tjenester fra spesialisthelsetjenesten, mens psykisk helsearbeid brukes som 

begrep på tjenester på kommunalt nivå. Psykiske problemer, plager eller vansker, er tilstander 

som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser. Når 

problemstilling 1-4 brukes begrepene psykiske problemer og /eller rusmiddelproblemer, 

gjelder dette derfor kommunens ansvar, og ikke det psykiske helsevernet. Bruken av begrepet 

psykiatri er derfor noe misvisende i forhold til kommunens ansvar. 

 

Alder 

Problemstillingene skiller mellom barn, unge og voksne. Grensene mellom disse varierer noe 

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 omhandles barn og unge som en gruppe med alder 0 til 18 år. 

 

Formål. 

Formålet er knyttet opp mot barn, unge og voksne, mens problemstillingene bruker begrepet 

"personer". Revisor antar at personer må forstås som barn, unge og voksne.  

 

Det spørres også om målene for rus- og psykatriomsorgen ivaretas. Det er noe uklart hvilke 

mål det siktes til. Problemstillingene 1- 4 ber alle om vurderinger i forhold til hva som er 

tilfredsstillende. Med tilfredsstillende forstås om lovkrav og faglige retningslinjer er ivaretatt. 

Revisor antar at bestillingen også gjelder mål som kommunen har vedtatt, som for eksempel 

resultatmålene i Nesodden kommunes ruspolitiske handlingsplan. 

 

Problemstilling 1 har fokus på organiseringen av tjenestetilbudet. Med organisering forstås 

hvordan kommunens ansvar for rus- og psykisk helsearbeid er synliggjort i kommunens 

organisasjon.  

 

                                                 
1 Refereranse: Store medisinsk leksikon og Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging 

av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 
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Problemstilling 2 dekker rutiner for å identifisere og følge opp. Med identifisere forstås å 

utrede eller avdekke individers problem. Følge opp forstås som kommunens tjenester for å 

møte tilstanden som er avdekket. Rutiner peker på at det forventes en viss systematikk for 

dette arbeidet. Problemstillingens fokus er derfor rutiner og systematikk. Dette betinger også 

at en viss skriftlighet; kommunen må kunne dokumentere hvilke rutiner som følges.  

Problemstilling 3 spør etter kompetanse til å gjennomføre kartlegginger. Kommunen har 

ansvar for ruskartlegging, kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester. 

Herunder praktisk bistand og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, 

personlig hygiene med mer. Problemstillingens fokus er om kommunen har kompetanse til å 

gjennomføre dette. 

Problemstilling 4 ber om en vurdering av kommunens tilbud til målgruppen. Tilbudene som 

gis forutsetter samhandling mellom kommunale enheter og flere andre tjenesteytere. Det kan 

derfor være vanskelig å vurdere kommunens tilbud isolert sett. 

 

Problemstilling 5 gjelder samarbeid på ulike nivå. I noen grad finnes det normative krav til 

dette samarbeidet. Deler av problemstillingen er imidlertid deskriptiv. Tverrfaglig 

samhandling er sentralt, og griper også inn i andre problemstillinger. 

 

Revisjonen mener at problemstilling 2 og 3 er tilnærmet like. Velfungerende "rutiner som skal 

identifisere og følge opp personer" vil måtte bygge på at det finnes kompetanse for å 

gjennomføre kartlegginger. 

 

Det samme gjelder for problemstilling 1 og 4. Etter revisjonens vurdering er det liten forskjell 

mellom å følge opp personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer, og å 

vurdere om tilbudet til disse personene er tilfredsstillende. Problemstillingene kan derfor slås 

sammen.  

 

Det foreslås at bestillingen endres til følgende: 

 

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? 

 

3. Kilder til revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene utledes av lov- og regelverk på området, veiledere og retningslinjer fra 

statlige organer, samt kommunens eget regelverk. Herunder: 
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 Lov om folkehelsearbeid. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

 Lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen 

 Lov om helsepersonell mv. 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. 

 Forskrift om oversikt over folkehelsen. 

 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

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

helsedirektoratet. 

 Planer og retningslinjer for Nesodden kommune. 

 

Foruten lover og forskrifter, finnes en rekke retningslinjer, veiledere og forskningsrapporter 

som det kan være relevant å legge til grunn. Listen over er derfor ikke uttømmende.   

 

4.  Metode og gjennomføring 

 

Metoden i prosjektet blir: 

 Dokumentanalyse av aktuelle planer, rutinebeskrivelser, avtaler mv. med relevans for 

formålet.  

 Intervju med ledelse og ansatte i kommunen.  

 

Tentativ fremdriftsplan for prosjektet: 

 

Dato:  Milepæl:  

13.3 2018. Prosjektplan vedtas i kontrollutvalget. 

2. kvartal 2018. Oppstartsbrev sendes rådmannen. 

3. kvartal 2018. Faktainnsamling. 

Verifisering. 

4. kvartal 2018. Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse. 

Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til kontrollutvalget i 

Nesodden kommune ved FIKS. 

 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

 

/s/ 

Bjørn Tore Nedregård (sign)        

Prosjektleder 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 10/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00065-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Kontrollrapport 2018 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune, 
Saksutskrift Ås kontrollutvalg 23.01, Follo Landbrukskontor Prosjektplan, FKT 
Fagkonferanse 2018 program, epost fra Nasjonale Varslingsgruppe, e-post 
Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus, Aktuelle orienteringer, Felles 
repskapsmøter IKSene - Møteoversikt april 2018, Plan for samordning av tilsyn med 
andre tilsynsmyndigheter 2018, Nesodden KU Behandlede saker 2017, 
Aktivitetsplanen 300118 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 02/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Nesodden 
kommune (vedlagt) 

OS 03/18 Prosjektplan – Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor, 
saksutskrift kontrollutvalget i Ås kommune 23.1.18 sak 2/18 (vedlagt) 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor – Prosjektplan, 
datert 11.1.18 (vedlagt) 

OS 04/18 FKT Fagkonferanse 2018 program (vedlagt) 
OS 05/18 e-post fra Nasjonale Varslingsgruppe, datert 19.2.18 (vedlagt)
OS 06/18 Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus, e-post datert 9.2.18

(vedlagt)
OS 07/18 Aktuelle orienteringer (vedlagt)
OS 08/18 Felles rep skapsmøter IKSene – Møteoversikt 2018 (vedlagt)
OS 09/18 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018

(vedlagt)
OS 10/18 Nesodden KU Behandlede saker 2017 (vedlagt)
OS 11/18 Aktivitetsplan, pr 30.1.18 (vedlagt)

Ås, 06.03.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

Org. nr: 991733043 Telefaks 
skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 

Vår dato Din dato Saksbehandler 
15. februar 2018 Mette Schmidt 

May Elisabeth Gjelstad 
 800 80 000 Din referanse Telefon 951 10 907 

skattost@skattetetaten.no
en.no

Telefon 945 30 706 
 
Org. nr: Vår referanse Postadresse 
991733043 2018/68265 Postboks 9200, Grønland 

0134 OSLO 

Kommunestyret i Nesodden kommune 
post@nesodden.kommune.no 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Nesodden 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 
8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret: 
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med

gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende

regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 
Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 

5,4 5,4 5,5 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Nesodden kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 2 164 187 263 og utestående restanser2 på 
kr 79 112  296  herav berostilte krav på kr 10 709 136.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Nesodden kommune:  

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 96,00 94,95 96,90 95,48 

Forskuddstrekk 2016  99,90 99,89 99,98 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,70 99,47 99,01 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 100,00 100,00 99,98 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 95,32 99,06 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,84 99,98 99,87 
 
Skatteoppkreverkontoret forklarer den manglende resultatoppnåelsen for restskatt personlige skattytere 2015 
med at over 30 % av gjenstående ubetalte krav er knyttet til pågående klagebehandling. Vedrørende restskatt 
upersonlige skattytere 2015, opplyses det at gjenstående krav er knyttet til konkursboer og ikke lar seg inndrive.  
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

528 26 13 2,5 3,3 4,6 

 
Arbeidsgiverkontrollen utføres ikke i et tilstrekkelig antall da det er utført 2,5 % kontroller mot et krav på 5 %. 
 
Skatteoppkreverkontoret forklarer den manglende resultatoppnåelsen med vakanse fra februar til mai og at mye 
av tiden etter dette har gått med til opplæring av ny kontrollør. Enkelte av avdekkingskontrollene opplyses å ha 
vært komplekse og var ikke avsluttet ved årsslutt.   
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkrever for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har for 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for område 
arbeidsgiverkontroll avholdt 28. september 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 4. oktober 2017. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 27. oktober 2017.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Skattekontoret har foretatt en begrenset stedlig kontroll av arbeidsgiverområdet, rutiner og internkontroll. 
Kontrollen ble begrenset av få sluttførte kontroller da ansatt var under opplæring. Basert på de kontrollene som 
skattekontoret har gjennomført, anser vi at den gjennomførte begrensede kontrollen av arbeidsgiverkontrollen er 
vesentlighet i samsvar med gjeldende regelverk.       

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har avholdt oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 14. desember 2017.  
Temaet for møtet var blant annet generelle forhold vedrørende ressurssituasjonen, organisering, måloppnåelse, 
og samarbeidet med Skatteetaten. 
 
 
  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                     underdirektør 
Skatt øst 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Nesodden kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Nesodden kommune 
 Skatteoppkreveren for Nesodden kommune 
 Riksrevisjonen 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Prosjektplan -  Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 
 
Arkivsak-dok. 17/00148-15 
Saksbehandler Lene H. Lilleheier 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Ås kontrollutvalg 23.01.2018 2/18 

 

 
Ås kontrollutvalgs behandling 23.01.2018: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 23.01.2018: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Follo landbrukskontor» 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 29.januar 2018 
 
 
 
Lene H. Lilleheier 
Rådgiver  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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FIKS 
Vår ref.: 17/00148 

 
Side 2 av 2 

 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Follo landbrukskontor» 
 
Vedlegg: 
Follo Landbrukskontor Prosjektplan 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok den 12.desember 2017 jf. sak 29/17 å be revisjonen legge fram 
en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i tråd med følgende 
mål og problemstillinger vedtatt i KU-sak 18/17: 
 
 

Formål 
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  
 
Problemstillinger  

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet 
og likebehandling i saksbehandlingen?  

 
a) Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den 

enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold 
til rett regelverk?  

 
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?  
 

a) I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med 
saksbehandlingen og driften ivaretatt? 

  
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 
administrasjon?  
 
Sekretariatets vurdering av prosjektplanen: 
Revisjonen gir i vedlagte plan en god oversikt over prosjektets underspørsmål, metode 
og gjennomføring som følger opp kontrollutvalgets bestilling. 
 
 
Videre gjennomføring av prosjektet 
Saksutskrift av kontrollutvalgets vedtak i denne saken oversendes kontrollutvalgene i 
Ski, Frogn, Vestby og Nesodden til orientering.  
 
Sekretariatet følger opp saken om finansiering i Vestby og Frogn i henhold til vedtak i 
KU-sak 29/17.  
 
Ås, 16. januar 2018 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

Kontrollutvalgene i Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

Lene.Lilleheier@as.kommune.no 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772           J.nr. 4/2018  Ski, 11.1.2018 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV FOLLO LANDBRUKSKONTOR – 

PROSJEKTPLAN  
 

Felles landbrukskontor har eksistert siden 1993 for dagens seks kommuner. Kontoret het 

Landbrukskontoret i Follo til 2014, da navnet ble Follo landbrukskontor. Kommunene 

Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngikk i 2014 ny avtale om felles landbruks-

kontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommune-

loven med Ås som vertskommune. Landbrukskontoret ledes av landbrukssjefen, som har 

delegert myndighet fra rådmannen i Ås og rapporterer til denne. Kontoret er å betrakte som en 

del av samarbeidskommunenes faglige administrasjon. Follo landbrukskontor har seks 

årsverk, opplyser landbrukskontorets nettsider (follolandbruk.no).  

 

1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – har gått sammen om å bestille 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å 

delta.) Ås kontrollutvalg vedtok i sak 29/17 (12.12.2017) å be Follo distriktsrevisjon IKS 

fremlegge prosjektplan. Saksfremlegget opplyser:  

 

"De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg til Ås kontrollutvalg sitt forslag om 

følgende mål og problemstillinger:  

 

Formål 

Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om 

høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  

 

Problemstillinger 

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen? 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte 

kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett 

regelverk? 

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune? 

a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen 

og driften ivaretatt?  

3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbruks-
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kontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administra-

sjon?" 

 

2 Presisering og avgrensning  

Revisor tar sikte på å besvare de tre problemstillingene med bl.a. følgende momenter: 

 

1. Rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen: 

Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og Utvikling gir en oppdatert oversikt 

over mål og regelverk for landbrukssektoren. Sektoren er i stor grad regelstyrt og med 

begrenset lokalt handlingsrom. Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Land-

brukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som 

gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Løser landbrukskontoret sine oppgaver 

på en god måte? Sikrer samarbeidet mellom landbrukskontoret og kommuneadministra-

sjonene at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk? Når skjønn utøves i saksbe-

handlingen, i hvilken retning går det? Holdes saksbehandlingsfrister? Praktiseres like-

behandling i konsesjonssaker? Hvordan praktiseres jordvern og klimatiltak? Informerer 

landbrukskontoret godt om sitt arbeid? Foreligger det tilsynsrapporter om landbruks-

kontorets drift? Hva synes brukere; hva viser klagesaker?  

 

2. Ivaretakelse av interessene til deltakerkommunene: "Kontoret deltar med faglige 

innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner m.m. […] 

Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommu-

nene", ifølge nettsidene. Opplever kommuneadministrasjonene at de får gode innspill og 

veiledning fra landbrukskontoret? Har folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehand-

ling og drift? 

 

3. Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor: "Målet for kontoret er å være et 

effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne", ifølge nettsidene. 

Eksisterer det en stordriftsfordel ved at seks kommuner med til sammen 128 774 

innbyggere (1.1.2017) går sammen om et landbrukskontor? Er gevinsten realisert 

gjennom effektiv drift av Follo landbrukskontor?  

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2017.   

 

3 Metode og gjennomføring 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjons-

loven, ikrafttredelse 2004), Lov om jord (jordloven, 1995), Lov om odelsretten og åsetesretten 

(odelsloven, 1975), Forskrift om produksjonstilsudd og avløsertilskudd i jordbruket (2015), 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 1993) og Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1970).  

 

Datakilder vil være intervju (i møte og telefonisk), dokumenter/nettsider (statlige og 

kommunale) og statistikk (Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk m.m.). 

 

Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
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Dato:  Aktivitet:  

12.9.2017: Ås kommunes kontrollutvalg vedtok mål og problemstillinger for forvaltnings-

revisjon av Follo landbrukskontor og inviterte de andre kommunene til å delta.   

12.12.2017: Ås kontrollutvalg ba Follo distriktsrevisjon legge frem prosjektplan.  

23.1.2018: Ås kontrollutvalg vedtar prosjektplan. 

Ca.1.6.2018: Oppstartsmøte med rådmann Trine Christensen, rådmannens kontaktperson og 

landbrukssjef Lars Martin Julseth.  

Ca. 10.6.2018: Intervju med landbrukssjefen, skogbrukssjef Morten Lysø, rådgiver Stein 

Sæther og landbruksveileder Lene Thomas.   

Ca. 15.6.2018: Intervju med kontaktpersoner for landbruk i kommuneadministrasjon i Vestby, 

Ski, Ås, Frogn og Nesodden kommuner.  

Ca.20.6.2018: Intervju med Follo-ansvarlig ved Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

Ca.25.6.2018: Intervju med fem kommunestyrerepresentanter (én i hver deltakerkommune).  

Ca. 1.8.2018: Intervju med ti bønder (to i hver kommune). 

Ca. 5.8.2018: Kvalitetssikring av revisjonsrapport med lansbrukssjefen. 

Ca.15.8.2018: Verifisering av revisjonsrapport med rådmannens kontaktperson.  

Ca.20.8.2018: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  

Ca.1.9.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  

25.9.2018: Ås kontrollutvalg – presentasjon og behandling.  

Oktober 2018: Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner – presentasjon og behandling.  

 

 

/s/ 

Didrik Hjort        

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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                                                                                                        Gardermoen  |  29 – 30. mai  2018 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  29. mai 2018 
 
 
 
           #fkt2018 
 
 
 
 



10/18 Referat og orienteringer - 18/00065-1 Referat og orienteringer : FKT Fagkonferanse 2018 program

www.fkt.no 
 

 
 

 

 
Dag 1 
 

 
Tirsdag 29. mai 2018 

 
09.00 – 10.00  

 

 

Registrering med mat 

 

 
 
10.00 – 10.05 

 

 

Velkommen til fagkonferansen  

 

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
 
10:05 – 10.25  
 
 
 
 

 

Åpning 

 

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og 

konstitusjonskomite  

 
10.25 – 10.50 

  

 

 

 

 

 

10.50 – 11.20 

 

 

11.20 -11.30 

 

 

Arbeidslivskriminalitet 

 

• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet 

 

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

 

• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

 

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 

 
11.30 -11.50 

 

Pause 

11.50 – 12.20 

 

 

 

 

Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?  

 

• Behovet for et kompetanseløft 

 

Foredragsholder ikke avklart 

 

12.20 – 12.50  

• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder 

 

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland 

 

 
13.00 – 14.00 

 

Lunsj 

 
14.00 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.35 

 

• Hvorfor sviktet det i Land? 

 

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon  

 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 
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 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.45/15.00 – 15.15/15.30
  

 

  

Registrering til årsmøte 2018 

 

 
15.15/15.30 – 16.15/16.30 
 

 

Årsmøte 2018 

 
18.30 – 19.30 

 

«Født til omstilling» med Anders M Tangen 

 

 
20:00 
 

 

Felles middag på hotellet 

 

  
 

Dag 2 Onsdag 30. mai 2018 
 

 
09.00 – 09.45 
 
 
 
 
09.45 – 10.00 

 
Veileder – kontrollutvalgets sekretariat 
 
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause 
 

 
10.00 – 11.00  
 
 
 
 
 
11.00 – 11.10 

 
Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? 
 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune 
 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.10 – 11.30  

 
Pause og utsjekking 
 

 
11.30 – 12.00 
 
 
 
12.00 – 12.10 
 

 
Lovproposisjonen om ny kommunelov 
 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
12.10 – 12.50  
 

 
Etikk 
Henrik Syse 
 

 
12.50 – 13.00 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 
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Forelesere I 29.-30. mai 2018 

 
Stortingsrepresentant  
Svein Harberg (H) 
første nestleder Stortingets 
Kontroll- og konstitusjonskomite 

 
Svein Harberg har også er faring fra 
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og 
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin 
tredje stortingsperiode 

 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

 
Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet 
vært medlem i Personvernnemnda og 
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne 
noe. Hun har ellers omfattende 
foredragserfaring 

 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne 
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 

 
Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for 
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige 
kontrakter i Difi. Arbeider nå med 
samarbeidsprosjekt mellom departementet, 
KS og Arbeidstilsynet 

 
Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, 
Fylkesmannen i Opland 
 
 

 
Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført 
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste 
på vegne av fylkesmannen. Rapporten 
omhandler avvik knyttet til meldinger, 
undersøkelser og hjelpetiltak 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun 
Grefsrud, Innlandet revisjon  
 

 
Reidun Grefsrud har gjennomført 
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste 
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land 
kommune. Rapporten har fokus på 
rådmannens oppfølging og interkontroll 

 
Seniorrådgiver Roald Breistein, 
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 

 
Roald Breistein har ledet FKTs 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for 
kontrollutvalgets sekretariat 

 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland 
fylkeskommune 

 
Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og 
positivt syn på kontrollutvalget.  

 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg 
kommune 

 
Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan 
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget 

 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet 
 
 

 
Erland Aamot 

 
Filosof Henrik Syse 
 

 

Henrik Syse jobber ved Institutt for 
fredsforskning  
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, 
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den 
norske Nobelkomite siden 2015 
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www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | 

frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet. 

 

FØR MIDDAG 

I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt 

skremmende «omstillings»-begrepet   

Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og 

betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166 

E- postadresse: fkt@fkt.no 

 

INFORMASJON OM HOTELLET 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16 

mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring 

Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport 

(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei. 

Rutetabell finner du her  

 Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser  
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www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

 

 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)  

• Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,- 
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Fra: anders pedersen [mailto:apgamvik@live.com]  
Sendt: 19. februar 2018 10:34 

Til: postmottak@ski.kommune.no; lars@mrcoffee.no; bentenpaulshus@gmail.com; 
paulshu@online.no; karl-3@online.no; roar.thun@y2.no; martin.ingeberg@nav.no; 

daniel.sigde@nav.no 

Emne: Husk! Alle som jobber i stat, fylke og kommune har plikt og ansvar som varslere på eget 
arbeidssted på vegne av nordmenn som ikke får den riktige oppfølging av myndighetene. Ifølge 

Arbeidsmiljøloven.  

 

Go'dag! 
 
Vi er Nasjonale Varslingsgruppe. 
 
I håp om å vekke opp personer omkring det som skjer bak ryggen på de fleste i Norge sendes 
denne rapporten som det ligger flere års møysommelig arbeide bak. 
 
Ifbm bankenes og finansielle institusjoners kriminelle aktivitet fremkommer det i negrita 
lengre nede i rapporten. 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har funnet indikasjoner på at det har skjedd en infiltrering 
av et kriminelt nettverk også innen Skatteetaten/ Folkeregisteret og i Posten. Etter 
gjentatte varslinger til NSM (Norsk Sikkerhets Myndighet), EOS-utvalget og E-tjenesten blir 
vi aldri besvart. Les derfor nøye igjennom teksten som følger og spre denne melding. 
 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har avslørt hvordan medlemmer 
i Fraterniseringsorganisasjoner som jobber i Fylker og Kommuner har infiltrert flere lokale 
NAV-kontorer og manipulerer de ansatte på bekostning av deres stillinger mot å følge 
Frimurernes eller deres lakeiers instrukser. 
 
Det hersker derfor fri flyt av informasjon omkring flere NAV-klienter hvor Frimurere har fått i 
oppdrag å kartlegge alle dissidenter og andre som kritiserer systemet. Siden går 
Frimurerne ut og kompliserer en allerede vanskelig hverdag for disse gjennom en manipulert 
stab ved de forskjellige NAV-kontorer. Frimurere er spesielt blitt engasjert p.g.a. deres 
blodsbåndsløfte.  
 
Det samme uvesenet har også infiltrert seg i Arbeidstilsynet hvor disse har fri kontroll over 
alle jobbagentene og deres søkere. Vi har bevis for hvordan Frimurerne her blokkerer de 
søkerne som ikke har den rette profil. (De altfor våkne). 
 
Her har vi beviser for hvordan Sivilombudsmannen ikke markerer seg uavhengig fra alle 
instanser som er dets hovedoppgave, men derimot vil ta parti med Arbeids-tilsynet og 
Fellesforbundet f.eks. De vil tilogmed bruke argumenter som "Saken er ikke alvorlig nok" for 
å holde menigmann på avstand. 
 
Det samme skjer innen Forsvarets e-tjeneste og deres 'Stay Behind' nettverk innen deres 
Vernede bedrifter land og strand rundt. Disse dekkoperasjons bedrifter og deres permanent 
ansatte psykologer jobber tett opp mot NAV-kontorene og Frimurerne i Kommunene.  
 
Her har hverken NHO, Arbeidstilsynet, Arbeidsgiverforeningen eller LO noe de skal ha sagt 
men dekker kontinuerlig over korrupsjonen og koblingene disse har i tilstøtende næringer.  
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Våre avsløringer er blitt varslet til Datatilsynet og disse er så sjokkert over å ha blitt oppdaget 
at tilbakesvaret er nærmest panisk i sine forsøk på avledningsmanøvre. 
 
Alt dette ble rapportert til mange offisielle instanser i juni. De eneste som har svart er 
Justisdept som har videresendt til Arbeids - og Sosialdept uten at så meget som en kvittering 
er kommet tilbake. Det hersker en total offentlig taushet om temaet som bekrefter at våre 
avsløringer er korrekte. 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har igjennom mange år maktet å avsløre mesteparten av hva 
som egentlig skjer innen departementene og stortingskomiteene og våre institusjoner.  
 
Resultatet er det mest nedslående: Flere høyt betalte ministre, fylkesmenn, rådmenn, 
dommere og ordførere etc blir instruert til å forlede folk gjennom å godta dekkoperasjoner i 
et endeløst mangfold. Her har Mediahuset Schibsted en sentral oppgave. 
 
Dekkoperasjonene dreier seg hele tiden om å skape 'negativ energi' i form av frustrasjon, 
angst og oppgitthet etc blant snille og pene nordmenn; alt i.h.t. den destruktive AGENDA21 
som vår skyggeregjering av Jesuitter og desslike forleder vårt Storting og Regjering til å 
gjennomføre. Det endelige målet er å skape KAOS for gjennomføring av de mest 
destruktive idealene i "Den Nye Verdensorden". 
 
Namsmannen, Forliksrådet og Domstolene sammen med bankene og deres inkassobyråer 
er spesielt engasjert i denne sammenheng for å frarøve eiendommer til hårdt arbeidende 
nordmenn. Her har den eksplosivt ekspanderende Eiendomsutvikling i regi av kriminelle 
"Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap"en nøkkeloppgave for 
gjennomføringen av AGENDA21.   
 
Denne 'negative energi' gjør seg videre utslag gjennom dekkoperasjoner utført av ofre 
for MKUltra /Monarch teknologien som er blitt importert gjennom vårt medlemskap i 
NATO. Se til Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan som ble knivdrept i november 2016 av 
et offer for Monarch-teknologien. Videre den unge jenta som ble drept ved Sørlandssenteret 
27.juli 2017 av enda et offer for hjerne-splittings programmet MKUltra. Sannheten blir 
dekket over av Politiet og rettsvesenet etter instruks ovenifra. 
 
Vi har en ikke-erklært unntakstilstand i landet som trådte ikraft 8.desember 2016 da Henrik 
Kissinger og Zbigniew Brzezinski besøkte Oslo invitert av Nobel-komiteen. Alle steder disse 
undermenneskene setter sin fot blir senere forvandlet til slagmark. 
 
Alle disse som hoppet på denne karusellen for egen makt og vinnings skyld, i den hensikt å 
skade nasjonen på vegne av en korrupt og manipulert Regjering, og bak ryggen på egen 
befolkning, vil snart måtte føle konsekvensene av sine handlinger.  
 
Denne informasjon og tidligere går nå rutinemessig til HCtHR i Strasbourg og til vår mann 
der, Secretary General Thorbjørn Jagland. Enhver kan tenke seg grunnen til at vi aldri får 
svar.  
 
For disse som ikke kjenner til punktene i den destruktive AGENDA21-2030 gjengis den her i 
grove trekk: 
 
1) Norges nasjonale suverenitet vil komme til veis ende. 
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2) Staten vil forvalte og drive alle landresurser, skogsområder, dyrket mark, vannresurser 
og husdyrhold. 
3) Staten vil definere forretningsmodellen som skal følges samt de finansielle resurser som 
er tilrådelige. 
4) All privat eiendom vil bli tatt over av Staten (Den er ikke bærekraftig i private hender) 
5) Staten vil re-strukturere og definere familie-enheten. 
6) Barn vil bli oppdratt og skolert av Staten. 
7) Mennesket vil bli fortalt hvilken jobb det skal ha. 
8) Mennesket vil bli pålagt store restriksjoner på bevegelsesfrihet. 
9) Det vil bli skapt unike bosetningsområder for mennesket. 
10) Mennesket vil bli drevet fra grislendte strøk for bosetting i megabyer for å frigi store 
landområder som Staten vil disponere. 
11) Bosetting ute på landsbygda vil bli en umulighet. 
12) Mennesket vil derfor heller ikke ha tilgang på å dyrke sine egne jordbruksprodukter i sine 
kjøkkenhager. Genmodifisert mat vil være implementert. 
13) Barn vil bli skolert av Staten gjennom indoktrinering for å gjøre dem til villige 
instrumenter i fremtiden (dette er allerede i ferd med å lykkes). 
14) Masse depopulasjon (avfolkning) for å kunne oppnå de mål som allerede er nevnt. Det er 
her snakk om at verdens befolkning skal reduseres med over 6 milliarder for at 1%-Eliten skal 
kunne være istand til å dominere verdensbildet. 
 
I forbindelse med pt 14) inngår "Chemtrails" giftsprøyting og alle sykdommer som skapes nå 
og som tidligere var ukjente. 
Her inngår masseødleggelsesvåpenet EISCAT, som ble ulovlig installert i Troms og på 
Svalbard, og som i tandem med HAARP-installasjoner vil skape de mest destruktive 
konsekvenser for Norge og nordmenn og Verden. 
 
Den sterkt ekspanderende utbygging av vindmøllefarmer har som primær oppgave å 
ionisere atmosfæren slik at klodens mest destruktive våpen, EISCAT, skal få sitt fulle 
potensiale innen kort tid ved å aktivere de Morgellons nanoroboter som vi alle nå har i 
kroppen etter å ha pustet inn "Chemtrails" i 16 år. Det er nok å observere hvordan den 
sterke ioniseringen omkring en vindturbin har utslettet alt liv av insekter, fugler og andre 
skapninger. Hvor er da det 'grønne' konseptet?  
 
Kongsberg vil være det første sted i Norge hvor starter utbygging av 5. generasjons 
mobilnett. Dette er det advart imot på det sterkeste allerede for 2 år siden ifra de autentiske 
kilder som forstår konsekvensene av galskapen. Bølgelengden i millimeter i denne 
teknologien vil med sikkerhet "svi bort" hjernecellene hos oppvoksende ungdom. Våre 
bekymringsmeldinger til Statens Strålevern forblir hele tiden ubesvart. 
 
I tillegg har vi Statens Fastlegeordning som følger AGENDA21 som er en prioritet og hvor 
f.eks. alle kreftpasienter blir tilbudt cellegift for å sende dem til dødsriket så fort som mulig. 
Alle med svak helse er i faresonen og spesielt disse over 60 for å tilegne seg deres pensjoner. 
 
Dette er i tråd med den såkalte Obama-care i USA og Norge er USA's vasallstat i så måte. 
 
Mange Frimurere har høye og rene idealer og er direkte uskyldige i det de er involvert i, og 
har ikke kraft til å frigjøre seg og er helt uvitende om narrespillet de er blitt ofre for. 
 
De vet ikke at når deres arbeidsoppgaver snart er avsluttet så vil de alle bli styrtet av de 
samme som skapte dem, sammen med deres lakeier. Idag er det slik at disse som vitende 
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eller uvitende blir innviklet i en Jødisk Frimurerorden faktisk har dødsdommen over seg. De 
vet heller ikke at de er dypt foraktet av de samme som skapte deres losjer. 
 
Dette er ufravikelig og i.h.t. "The Protocols of the Learned Elders of Zion":  
  
"We execute Masons in such wise that none save the brotherhood can ever have a 
suspicion of it, not even the victims themselves of our death-sentence, they all die when 
required, as if from a normal kind of illness". 
 
 
Vi avslutter med en annen paragraf fra "The Protocols of the Learned Elders of Zion": 
"The anti-semitism is indispensable to us for the management of our lesser brethren". 
 
Forstå betydningen her og bli skremt. 
 
Loven mot skadelige foreninger har aktivert Straffelov 330 for bruk imot 
Losjemedlemmer  som opptar viktige embeter i nasjonen. Denne blir tatt i bruk nå og gjengis 
under: (Understrekingen er vår) 
 
Straffelov para 330: 
"Med Bøder, eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 maaneder straffes den som stifter eller 
deltager i en Forening, der ved lov er forbudt, eller hvis formål er forøvelse af eller 
oppmuntring til straffbare handlinger, eller hvis Medlemmer forplikter seg til ubetinget 
Lydighed mot nogen". Er Foreningens formål at forøve eller oppmuntre til Forbrytelse, kan 
Fængsel indtil 6 maaneder anvendes". 
 
Vår Nasjonale Varslingsgruppe har umiddelbart kontaktet Riksadvokaten, Justisdept, 
Justiskomiteen, Konstitusjons - og Kontrollkomiteen og Tilsynsutvalget for Dommere for 
ustedelse av arrestordre og straffetiltak mot alle landets embetsmenn som igjennom sitt 
medlemskap i en Frimurer-losje har bidratt til kontinuerlig og direkte bedrag og løgn 
overfor hederlige nordmenn. I mange tilfeller er de ansvarlige for å ha indusert nordmenn til 
selvmord i sin søken etter rettferdighet. 
 
Arrestordre vil hevdes ved proklamasjon av "The Common Law of The Nations" som 
allerede har begynt å fungere. 
 

 
VÅKN OPP! 
 
Status som Varsler: 
Jeg har status som Varsler, og jeg forventer at jeg blir skjermet og holdt skadesløs. I og med at jeg har 
status som Varsler inn imot offentlig sektor og tvisteløsningssystemet, så er risikoen betydelig for 
gjengjeldelse fra en usynlig elite. Vi har alle sett i media de betydelige farer og ulemper varslere 
utsettes for når det varsles om kritikkverdige forhold innen sentrale og samfunnsviktige instanser. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anders Pedersen 
(Offisiell Varsler) 
På vegne av Nasjonale Varslingsgruppe 
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Fra: Thor Kr. Adolfsen [mailto:thor.kr.adolfsen@brannvernforeningen.no]  
Sendt: 9. februar 2018 07:22 

Emne: Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 
  
Hei 
Denne e-posten går til samtlige kontrollutvalg i kommunene på Østlandet. 

  

Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 

Vedlagt denne e-posten finner du en artikkel der Brann & Sikkerhet har avslørt at Trysilhus 
har bygget en rekke boliger med mange alvorlige branntekniske feil. Dette dreier seg om 
boliger der 1. etasje er en leilighet og andre etasje er en annen leilighet over to plan, dvs. til 
sammen tre etasjer.  
  
Det er bygget tre varianter av disse boligene. En variant uten sprinkleranlegg og en variant 
med sprinkleranlegg kun i 1. etasje. Etter Brann & Sikkerhets erfaring anses disse variantene 
å være bygget i strid med forskriftene da både Asker kommune og Bærum kommune ikke 
har godkjent dokumentasjonen for disse løsningene. Løsningene er heller ikke godtatt av 
rådgivningsfirmaene Sweco og Norconsult. Etter det Brann & Sikkerhet erfarer er eldre hus 
av samme type prosjektert etter de samme branntekniske hovedprinsippene som boligene 
omtalt i vedlagte artikkelserie. Dette gir, etter det Brann & Sikkerhet erfarer, svært gode 
grunner for å undersøke om også disse husene må sprinkles i alle tre etasjer for å oppfylle 
byggeforskriftenes krav til brannsikkerhet. 
  
Den tredje varianten, med sprinkleranlegg i alle tre etasjer, regnes som godkjent i henhold til 
forskriftene. 
Byggefeilene som beskrevet ovenfor ble oppdaget ved tilsyn. 
  
Vi oppfordrer kommunene om å foreta tilsyn i byggesaker og samarbeide med 
brannvesenet. 
  
Vi oppfordrer kommunene til å utføre tilsyn i byggesaker da dette er den eneste måten man 
kan avsløre feil. Dette er en svært viktig funksjon som skal sikre at innbyggerne i din 
kommune kan bo trygt. Vi ber derfor kontrollutvalgene om å vurdere kommunens 
tilsynsaktiviteter. Er frekvensen av tilsyn tilfredsstillende etter kontrollutvalgets mening? Er 
kompetansen god nok i tilsynsavdelingen? Dette får dere selv ta stilling til. 
  
Se denne lenken for Veiledning om tilsyn i byggesak: 
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/temaveiledning_tilsyn.pdf 
  
Materialet i denne e-posten kan videresendes til andre interesserte. 
  
 
 Med vennlig hilsen 
Norsk brannvernforening 
  

Thor Kr. Adolfsen 
Seniorrådgiver 
  
Stiftelsen Norsk brannvernforening, Fredrik Selmers vei 2, Pb 6754 Etterstad, 0609 Oslo 
M: + 958 18 682  E: thor.kr.adolfsen@brannvernforeningen.no  
Følg oss: www.brannvernforeningen.no | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | Mynewsdesk 
 



10/18 Referat og orienteringer - 18/00065-1 Referat og orienteringer : Aktuelle orienteringer

KONTROLLUTVALGET I 
NESODDEN KOMMUNE 

AKTUELLE ORIENTERINGER 
Tema Beskrivelse Merknad Ansvar Status 

Brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA) 

Funksjonshemmede med stort 
assistansebehov har siden 1.januar 
2015 rett til å få assistansen 
organisert som brukerstyrt personlig 
assistanse. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang 

 Rutiner og praksis for tildeling 

Adm.  

Sykefravær Sykefraværet i Norge regnes som 
høyt. Tett oppfølging på 
arbeidsplassen forebygger 
sykefravær, til beste for 
arbeidstakerne, arbeidsgiverne og 
samfunnet 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Omfang av korttids-/langtids-
sykefravær 

 Kommunens oppfølging, herunder 
refusjonskrav sykelønn 

Adm.  

Stillingsstørrelser Det er jevnlig fokus på uønsket deltid. 
Virksomheter og organisasjoner 
oppmuntres til å ta i bruk ulike 
virkemidler for å avskaffe uønsket 
deltid 

Orientering fra kommunen om bl.a.:  

 Status tilsatte (heltid/deltid) 

 Kommunens arbeid i forhold til 
uønsket deltid 

Adm.  

Medarbeiderundersøkelse En medarbeiderundersøkelse er et 
viktig for verktøy for kunne måle, 
forbedre forhold på arbeidsplassen og 
utvikle organisasjonen. 
Kommuner gjennomfører jevnlig 
medarbeiderundersøkelser for 
kartlegging og vurdering av 
arbeidsmiljøet. 

Orientering fra kommunen om resultat fra 
siste medarbeiderundersøkelse, gjerne 
operasjonalisert ned på stillingsstørrelser 
(heltid/deltid) samt i forhold til sykefravær 
(korttids-/langtids-) 

Adm.  

Personvern EUs forordning for personvern, The 
General Data Protection Regulation 
(GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det 
betyr at vi får nye regler for 
personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye 
plikter og enkeltpersoner nye 
rettigheter. 
Det nye personvernregelverket legger 
vekt på ansvarlighet og internkontroll 
hos virksomheten fremfor 
forhåndskontroll fra Datatilsynet. 
Kravene til avviksbehandling, varsling 
av berørte og kontinuerlig arbeid med 
informasjonssikkerheten skjerpes i det 
nye regelverket. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Ivaretakelsen av funksjon som 
personvernleder 

 Kommunens arbeid med personvern 

Adm.  

Varsling Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og 
innleide rett til å varsle om 
kritikkverdige forhold. Rettigheten skal 
bidra til å styrke ansattes reelle 
ytringsfrihet i arbeidslivet. 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler 
omfatter tilfeller der arbeidstaker 
varsler om kritikkverdige forhold i 
egen virksomhet. Dette kan være 
forhold som arbeidstakeren blir kjent 
med gjennom arbeidsforholdet og som 
er eller kan være i strid med: 

 Lover og regler 

 Virksomhetens retningslinjer 

 Alminnelig oppfatning av hva som 
er forsvarlig eller etisk 
akseptabelt 

Etter arbeidsmiljøloven § 2A-3 plikter 
arbeidsgivere med fem eller flere 
ansatte å utarbeide rutiner for 
varsling. Rutinene skal utarbeides i 
samarbeid med ansatte og 
tillitsvalgte. 
KS har utarbeidet veileder for 
kommuners arbeid med ytringsfrihet 
og varsling 

Orientering om bl.a. kommunens rutiner 
og praksis for håndtering av varsel (interne 
varsel og/eller eksterne varsel) samt 
omfang 

Adm.  
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Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er viktig 
hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle 
og vedlikeholde en høy etisk standard 
i kommunesektoren. 
Etiske retningslinjer må være 
tilgjengelig, gjøres kjent 
og jevnlig benyttes til refleksjon over 
egen praksis. Formålet er å 
videreutvikle gode holdninger og god 
praksis. 
Etiske retningslinjer kan med fordel 
være felles for både folkevalgte og 
administrativt ansatte, eventuelt med 
enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller. 

Orientering om kommunens arbeid med 
implementering av etiske retningslinjer i 
organisasjonen for ansatte og/eller 
folkevalgte 

Adm.  

Venteliste sykehjem 1.juli 2017 ble kommunene pålagt å 
føre ventelister for sykehjemsplass for 
å skape mer forutsigbarhet for eldre 
og pårørende. 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Status venteliste 

 Rutiner og praksis for tildeling av 
sykehjemsplass 

Adm.  

Digitalisering Digitalisering handler om å bruke 
teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. Det handler om å tilby nye 
og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive, og pålitelige. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 
har ansvaret for å koordinere arbeidet 
med digitalisering i offentlig sektor 

Orientering om kommunens fokus og 
arbeid med digitalisering i forvaltningen 
generelt og tjenesteproduksjon spesielt 

Adm.  

Klart språk KS deler ut støtte til kommuner og 
fylkeskommuner som skal forbedre 
språket i sin kommunikasjon med 
innbyggerne. 
Støtteordningen er en del av 
programmet Klart språk i 
kommunesektoren som skal vare fram 
til 2020. Hittil har over 100 kommuner 
og fylkeskommuner deltatt på 
regionale kurs i klart språk og mange 
har startet opp eget arbeid. 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 
er med på å finansiere KS-
programmet 

Orientering om kommunens arbeid med 
tiltak for å stimulere til godt og 
brukervennlig språk i sin kommunikasjon 
med innbyggere, søkere etc. 

Adm.  

Byggesak Byggesaker behandles i henhold til 
Plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. Det er tiltakets 
art, altså hva du skal bygge som er 
avgjørende for hvordan du skal søke 
om tillatelse. Disse reglene er like i 
alle kommuner 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning 

 Saksbehandlingstid 

 Byggesaksgebyr 

 Tilsyn 

 Bruk av dispensasjoner 

Adm.  

Omsorg 2020 Omsorg 2020 presenterer 
regjeringens plan for omsorgsfeltet. 
Den inneholder prioriterte satsninger 
sammen med konkrete tiltak i 
oppfølgingen av stortingsmeldingen 
«Morgendagens Omsorg» 
Omsorg 2020 skal bidra til en 
langsiktighet i arbeidet med å styrke 
kapasiteten, kompetansen og 
kvaliteten i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

Orientering om kommunens tiltak for å 
styrke  

 Kapasiteten 

 Kvaliteten, og  

 Kompetansen i omsorgstjenestene 

Adm.  

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen, 
opprinnelig Ny arbeids- og 
velferdsforvaltning, ble offisielt etablert 
1.juli 2006. 
Minstekravet til et NAV-kontor er 
økonomisk sosialhjelp og 
kvalifiseringsprogram (henholdsvis 
sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) 
fra kommunen og hele det statlige 

Orientering fra NAV/kommunen om bl.a.: 

 Bemanning  

 Omfang (hvilke tjenester tilbys) 

 Saksbehandlingstid 

Adm./NAV  
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tjenestespekteret fra den tidligere 
trygdeetaten og Aetat. 
Den lokale samarbeidsavtalen 
fastsetter hvilke tjenester det enkelte 
kontor tilbyr utover minstekravet. 
Fra 1.januar 2017 skal kommunen 
stille krav om aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Barnevern Barnevernets hovedoppgave er å 
sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid. I tillegg skal 
barnevernet bidra til at barn og unge 
får trygge oppvekstkår 

Orientering fra kommunen om bl.a.: 

 Bemanning (ift. øremerkede stillinger) 

 Omfang (de ulike tiltak) 

 Saksbehandlingstid 

 Oppfølging av nasjonalt tilsyn 

Adm.  

Opptrappingsplanen for  
rusfeltet (2016-2020) 

Stortinget har vedtatt en helhetlig 
opptrappingsplan som tar for seg de 
tre innsatsområdene tidlig innsats, 
behandling og 
ettervern/oppfølgingstjenester. 
Forslagene omhandler tiltak som skal 
legge til rette for en forbedret, 
forsterket, tverrsektoriell og samordnet 
innsats overfor grupper som står i fare 
for eller er i ferd med å utvikle eller har 
lettere/moderate rusproblemer og for 
personer med alvorlig rusavhengighet, 
samt deres pårørende 

Orientering om kommunens arbeid med 
bl.a.: 

 Tidlig innsats 

 Behandling 

 Ettervern/oppfølgingstjenester 

Adm.  

Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer, 
tjenester og bygge- og 
anleggsarbeider for om lag 500 mrd. 
kroner årlig. Regelverket skal sikre at 
pengene utnyttes best mulig, og at 
innkjøpene bidrar til et 
konkurransedyktig næringsliv. 
 
Nytt anskaffelsesregelverk trådte i 
kraft 1. januar 2017. 

Orientering om bl.a.: 

 kommunens etterlevelse av inngåtte 
rammeavtaler 

 kommunens læringseffekt av 
eventuelle avgjørelser i KOFA 

 

Adm.  

Virksomhetsbesøk Gjerne i forbindelse med orientering 
fra den aktuelle enhet/virksomhet 

 FIKS  
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

Torsdag 19. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

0910 - 1010 Kemneren i Follo 

1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 

1115 – 1145 Lunsj 

1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

1250 – 1350 Follo Barnevernvakt 

1350 – 1450 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

1500 - 1550 Follo Ren IKS 

Fredag 20. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

1200 Lunsj 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

0910 – 1100 Follo Ren IKS 

1115 – 1145 Lunsj 

1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

1250 – 1350 Follo Barnevernvakt 

1350 – 1450 Kemneren i Follo 

1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

0800 – 0850 Follo Brannvesen IKS 

0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

1200 Lunsj 
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Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Tirsdag 18. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 0910 - 1010 Follo Ren IKS 

 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 

 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  

 1350 – 1450 Kemneren i Follo 

 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

   

   

   

   

Onsdag 19. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

 1200 Lunsj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 31.01.2018 

KMSW 
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Plan for samordning av tilsyn 
med andre tilsynsmyndigheter 

      

Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Samordningsstaben 
Datert: 1. mars 2018 

2018 
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1. Om planen  

   1.1 Bakgrunnen 

Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. 

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.  

 

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå 

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.  

 

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-og koordinering av 

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  

 

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 

 

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.   

   1.2 Planen som et styringsverktøy 

For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen 

skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2018. Planen må primært 

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

«Samordningen 
skal bidra til at 
statens tilsyn med 
kommunene 
samlet sett er 
oversiktlige, 
enhetlige og 
forutsigbart.» 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Vegvesenet, Datatilsynet og Kartverket.  

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
 
 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 
 
NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
 
Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/stor-enighet-om-risikoomradene/ 
 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2018 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2018. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

▪ Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
▪ Godkjenning av barnehager 
▪ Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

▪ Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  
 

2.3 Helseområdet (HEL.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling 2017/ 2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, 
kommunale sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 

▪ Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

▪ Kommunens avløpshåndtering  
▪ Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn) 

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

▪ Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling 2017/2018: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

▪ Landsomfattende tilsyn med introduksjonsloven – individuell plan 
▪ Kvalifiseringsprogrammet 
▪ Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
▪ Økonomisk rådgivning 
▪ Kommunen som krisesentermyndighet 
▪ Tilsyn med familievernkontor 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 

familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

▪ Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

▪ Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn 
Forkortelser brukt i planen: 

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                FNT: Felles nasjonalt tilsyn                           LOT: Landsomfattende tilsyn                                                                  

 

Datatilsynet: ingen planer om tilsyn med verken kommunale eller fylkeskommunale virksomheter i 2018. 

Mattilsynet: Tilsynsplanlegging ikke avsluttet pr 1. mars. 

Arbeidstilsynet- Oslo: Ikke kommunerettet tilsyn i 2018. 

Vegvesenet: Risikobasert tilsyn. Kommuner/ bydeler velges ikke på forhånd, men basert på tips fra blant annet Parkeringsklagenemnda 
og publikum. 

 

3.1 Akershus Fylkeskommune: 

Tidspunkt 2018 FMOA Andre statlige 
tilsynsmyndigheter 

1.Halvår   

2.Halvår   
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3.2 Akershus kommuner: 

Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Asker 

1.Halvår SOS: 

LOT m/ 
introduksjonsloven- 
individuell plan 

 

Kommunebesøk 

  Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 

Vannverk 

Forvaltningsrevisjon tilskudd til kommunen 

2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

   

Aurskog-

Høland 

1.Halvår    NAV 

 

2.Halvår     

Bærum 

1.Halvår  

 

  Arbeidslivskriminalitet  

Blir tilpasset undervisning gjennomført? 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet 

2.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

Eidsvoll 

1.Halvår   Matrikkellovtilsyn Investeringsprosjekter 

2.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

   

Enebakk 

1.Halvår UTD: 

Elevenes 
psykososiale 
skolemiljø  

   

2.Halvår    Samhandlingsreformen 

 

Fet 

1.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

 

BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Byggesaksbehandling 

2.Halvår     

 

Frogn 

 

1.Halvår Kommunebesøk    

2.Halvår    Helse og omsorg 

Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 

Gjerdrum 

 

1.Halvår UTD: 

FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 

Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

  Digitalisering 

 

2.Halvår     

 

Hurdal 

1.Halvår    Etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser 

2.Halvår     

 

Lørenskog 

1.Halvår    Byggesaksbehandling 

Selvkost byggesak 

2.Halvår     

 

Nannestad 

1.Halvår    Mobbing 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket Egenkontrollen 

 

Nes 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial-
undervisning 

  Psykisk helse og rus 

2.Halvår     

Nesodden  

1.Halvår Kommunebesøk 

 

SOF- Sosial: 

LOT m/ 
Introduksjonsloven 
– individuell plan 

 

UTD: 

Kommunen som 
barnehage-
myndighet 

   

2.Halvår    Integrering av flyktninger 
 
Rus og psykiatri 
 
Follo landbrukskontor 
 

 

Nittedal 

1.Halvår    Selvkostområdet – byggesak 

Investeringsprosjekter i Nittedal - sosial 
dumping 

2.Halvår     
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Arkivverket Kartverket  Egenkontrollen 

 

Oppegård 

1.Halvår 
UTD: 

FNT- Forvaltnings- 
kompetanse 

 

   

2.Halvår    Psykososialt læringsmiljø 
 
Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem 

 

Rælingen 

1.Halvår BERED.: 

Kommunal 
beredskapsplikt 

  Legevakttjenesten 

 

2.Halvår     

 

Skedsmo 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Internkontroll, tjenesteperspektiv 

2.Halvår     

 

Ski 

1.Halvår UTD: 

FNT- forvaltnings-
kompetanse 

Elektronisk 
arkivdanning 

  

2. Halvår    Ressurskrevende brukere 

Integrering av flyktninger 

Empo AS 

Follo landbrukskontor 
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Kommune Tidspunkt 
2018 

FMOA Mattilsynet Kartverket Egenkontrollen 

 

Sørum 

1.Halvår BERED.: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Mobbing i skolen 

2.Halvår     

 

Ullensaker 

1.Halvår UTD: 
FNT- spesial- 
undervisning 

  Integrering av flyktninger 

Digitale Gardermoen IS 

2.Halvår     

 

Vestby 

1.Halvår     

2.Halvår    Follo landbrukskontor 
 

Integrering av flyktninger (?) 

 

Store investeringsprosjekter (?) 
 

 

Ås 

1.Halvår     

2.Halvår    Barn og unges psykiske helse 
 
Investeringer og gjeld 
 
Follo landbrukskontor 
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3.3   Oslo kommune 

Tidspunkt 2018 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

1.Halvår Helse: 
Identifisering og 
behandling av 
underernæring i 
sykehjem: Ryen 
helsehus 

 Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester: 

Med utvalgte bydeler: 

- Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

- Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

Sykehjemsetaten: 

- Kvalitetsutvikling i kommunale og ikke-kommunale sykehjem 
og helsehus 

Barne- og familieetaten: 

- Kvalitet i barneverninstitusjoner 

- Bydelenes arbeid med å forebygge utenforskap blant unge 
(breddeundersøkelse med alle bydeler) 

 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: 

- Utdanningsetaten: Svømmeopplæring i barneskolen 

- Eierskapskontroll i VIGO IKS 

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Renovasjonsetatens anskaffelse av avfallsinnhenting 

- Oppfølgingstilsyn- Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo 
AS 

 

Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten: 

Saksbehandlingstiden i reguleringsplansaker 
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Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for helse, eldre og 
sosiale tjenester, Helseetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 
Sykehjemsetaten og utvalgte bydeler: 

Infrastrukturkapasitet for Gerica  

 

Byrådsavdeling for finans og Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap: 

Oppfølgingstilsyn: KOSTRA-rapportering – intern kontroll 

 

Byrådsavdeling for næring og eierskap:  

- Risiko og sårbarhetsanalyser i Brann- og redningsetaten og 
Oslo Havn KF  

- Eierskapskontroll i HAV Eiendom AS  

- Byrådens og styrets overordnede styring av og tilsyn med 
arbeidet med å sikre god interkontroll i Boligbygg Oslo KF 

 

Byrådsavdeling for finans, Byrådsleders kontor, Byrådsavdeling 
for byutvikling, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for 
oppvekst og kunnskap: 

Overordnet styring av informasjonssikkerhet 

 

2.Halvår   Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten og 
utvalgte skoler: 

- Kvalitet i skolen: Bruk av vikarer og assistenter  

- Kvalitet og innhold i spesialundervisning i videregående 
skole (utvalgte VGS og evt. PPT) 

 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Helseetaten 
og bydelene:  

- Bydelenes kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter 
med hjemmesykepleie  
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- Er NAVs sosiale tjenester tilstrekkelig tilgjengelige? 

- Sykehjemsetaten: Helsehus – omstilling i pleie- og 
omsorgstjenestenes arbeid med rehabilitering  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel: 

- Bymiljøetaten: Forurenset grunn  

- Klimaetaten og andre virksomheter: Klimaetatens arbeid for 
å nå kommunens klimamål  

 

Byrådsavdeling for byutvikling, eventuelt andre berørte 
byrådsavdelinger og bydel Gamle Oslo:  

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  

 

Overordnet byrådsavdeling og et utvalg virksomheter: 

Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser  

 
Byrådet, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, 
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Helseetaten, Ut-
danningsetaten og Velferdsetaten: 

Tilgangsstyring, endringshåndtering mv. i tre utvalgte IKT-systemer  

 
Byrådsavdeling for næring og eierskap og Omsorgsbygg Oslo 
KF: Omsorgsbygg Oslo KF - investeringsprosjekter og internkontroll 
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

  

Alna 

1.Halvår   

2.Halvår   

Bjerke 

1.Halvår   

2.Halvår   

Frogner 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  
 

2.Halvår   

 
Gamle Oslo 

1.Halvår  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 
virkemidler og måloppnåelse  

 

 

2.Halvår Helse og Sosial: 

LOT 17/18 

Måloppnåelse og resultater i Tøyenløftet  

 

Samhandlingsreformen – utskrivning av pasienter 
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

 

Grorud 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter 

2.Halvår   

Grünerløkka 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

Nordstrand 

1.Halvår SOF.- Sosial: 

LOT m/ Introduksjonsloven- 
Individuell plan 

 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 

Sagene 

1.Halvår   

2.Halvår   

 

St. 
Hanshaugen 

1.Halvår   

 

2.Halvår   

 

Stovner 

1.Halvår   

 

2.Halvår SOF.- Sosial: 

LOT 
 

 
Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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Bydel: 2018 FMOA Egenkontroll 
 

 

Ullern 

1.Halvår  Oppfølgingstilsyn: Samhanldingsreformen – 
utskrivningsklare pasienter  

2.Halvår   

Vestre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

Østensjø 

1.Halvår Helse og Sosial: 
LOT 17/18 

 

2.Halvår   
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 

Tilsynsmyndigheter: Kontaktperson: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Edith Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Kartverket Janne Johnsen Janne.Johnsen@kartverket.no 32 11 80 97 

Datatilsynet Hallstein Husand Hallstein.Husand@Datatilsynet.no 22 39 69 44 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Kjell Tore Wirum FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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KONTROLLUTVALGET  
I NESODDEN KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2017 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

31.1.17    

 1/17 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6.desember 2016 A 

 2/17 Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi A 

 3/17 Erklæringer fra revisor A 

 4/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017 A 

 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 A 

 6/17 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan – reglementet A 

 7/17 Orienteringssaker A 

21.3.17    

 8/17 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31.januar 2017 A 

 9/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av sykehjem A 

 10/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om barn og ungdoms psykiske helse A 

 11/17 Orienteringssaker A 

2.5.17    

 12/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.mars 2017 A 

 13/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 A 

 14/17 KOFA-vedtak vedr. konkurranseutsetting av bygging og drift av omsorgsboliger A 

 15/17 Orienteringssaker A 

20.6.17    

 16/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2.mai 2017 A 

 17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet A 

 18/17 Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum A 

 19/17 Revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar A 

 20/17 Revisjonens rapport per 30.04.17 A 

 21/17 Orienteringssaker A 

19.9.17    

 22/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20.juni 2017 A 

 23/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 A 

 24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 O 

 25/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 A 

 26/17 Faglig forum 26.oktober 2017 A 

 27/17 Orienteringssaker A 

24.10.17    

 28/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.september 2017 A 

 29/17 Dialog med den nye rådmannen A 

 30/18 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen 2018 A 

 31/18 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor A 

 32/18 Orienteringssaker A 

5.12.17    

 33/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24.oktober 2017 A 

 34/17 Rutiner for nøkler til pasienters boliger O 

 35/17 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger – Prosjektplan A 

 36/17 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor A 

 37/18 Revisjonens rapport pr. 31.10.17 A 

 38/17 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan B 

 39/17 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018 A 

 40/17 Kontrollutvalgets møteplan 2018 A 

 41/17 Orienteringssaker 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 KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 30.1.18 

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 

2 Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte 

3 Utvalgets strategi/handlingsplan FIKS Rulleres årlig 

4 Utvalgets reglement FIKS Gjennomgang våren 2018 

5 Møteplan 

Møteplan 2018 

Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15 

FIKS 1.halvår 2018:

30.1 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

13.3 – Møterom Krange, Tangenten 

15.5 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

19.6 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

2.halvår 2018:

11.9 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

23.10 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

4.12 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

25.10 – Faglig forum 

6 Kommunens årsregnskap 

Kommunens årsregnskap for 2017 Rådmann 

Revisjonsberetning for 2017 15.4.18 FDR 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 FIKS 

7 Årlig rapport fra rådmannen om kommunens 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16 

8 Rapporter fra revisjonen: 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

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

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

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR   

 4. Erklæringer fra revisor  Høst  FDR KU 30.1.18  

9 Forvaltningsrevisjon 2017      

 Barn og ungdoms psykiske helse  FDR KU 30.1.18  

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   KU 20.6.17 KST 6.9.17 

10 Forvaltningsrevisjon 2018      

 Integrering av flyktninger  FDR KU 5.12.17 – Prosjektplan   

 Rus og psykiatri  FDR   

11 Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18 Rådmann   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann   

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann Purret   

12 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020   FIKS  KST 28.9.16 

13 Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

 

FIKS  KST 28.9.16  

14 Andre oppgaver     
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