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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00069-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 23.oktober 2018 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 231018 

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

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling 

Ås, 11.12.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 23.10.2018 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Bertelsen (H) nestleder, Arne Thodok Eriksen (MDG), 
May Lissbeth Ananiassen (Rødt)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Øyvind Brekke (AP) 
 
Forfall:  
Sidsel Tjernshaugen (AP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Møtet ble lukket under behandling av sak 32/18, jfr. koml. § 31 nr.4. 
 
Møteprotokoll godkjent 18.12.2018 
 
 
 

Arne Maus/s./ Jørn Gunnar Bertelsen/s./ Arne Thodok Eriksen/s./ 
Leder Nestleder  

   
   
   

May Lissbeth Ananiassen/s/ Øyvind Brekke/s./  
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Nesodden kontrollutvalg 23.10.2018 Side 2 av 8 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

28/18 18/00069-6 Godkjenning av protokoll fra møte 11.september 
2018 

3 

29/18 17/00318-8 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters 
boliger - Ny behandling 

4 

30/18 18/00143-1 Status forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 5 

31/18 18/00065-6 Referat og orienteringer 6 

32/18 18/00141-1 Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å 
undersøke forhold etter varsling - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 første led 

7 

Eventuelt 
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Nesodden KU-28/18 
Godkjenning av protokoll fra møte 11.september 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 11.september 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 23.10.2018: 
Det var ingen merknader til protokollen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 23.10.2018: 
 
Protokoll fra møtet 11.september 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-29/18 
Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger - Ny 
behandling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 23.10.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
Sekretær orienterte. 
 
Utvalget ser for seg å følge opp saken på et senere tidspunkt.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 23.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-30/18 
Status forvaltningsrevisjon 2009 - 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 23.10.2018: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget ba sekretær etterlyse oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – 
Vedlikehold av kommunale bygg. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 23.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Nesodden KU-31/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 23.10.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 29/18 Klage på vedtak 21.08.2018. Saksnummer 105/18. Plan og teknikkutvalget.  

Gbnr 2/190 - Flaskebekkveien 68 - Nybygg bolig 
 Leder orienterte.  

Leder mente at henvendelsen avvises på det nåværende tidspunkt da saken er 
til politisk behandling i kommunen samt hos fylkesmannen. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 23.10.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Nesodden KU-32/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke 
forhold etter varsling 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 første ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Eventuelt  

 
Fastsetting av neste møte. 
Leder tok opp saken og foreslo å utsette neste møte 4.12.18 i tid. 
Det var enighet om å beramme neste møte til 18.12.18 kl. 17:15. 
 
 
Bemanningssituasjonen i FIKS 
Sekretær orienterte. Rådgiver har sagt opp og en er i prosess med å tilsette ny 
rådgiver. Søknadsfrist er 26.10.18. 
Styreleder og daglig leder har vært i møte med styreleder og daglig leder i ROKUS 
om samarbeid/fusjon. 
FIKS har mottatt tilbud om kjøp av sekretærbistand fra ROKUS. 
Styret i FIKS vil ta stilling til saken. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:45. 



 Saker til behandling -  Henvendelse til kontrollutvalget - Anmodning om å undersøke forhold etter varsling - Ny behandling :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 35/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00272-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til
orientering.

2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor
følge opp følgende anbefalinger:

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.

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

3. Kommunestyret ber rådmann vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo
landbrukskontor.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Referat Fellesmøte 081118, FR rapport Follo Landbrukskontor 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Fakta 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er et fellesprosjekt bestilt av 
kontrollutvalgene i deltakerkommunene Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås i 2017. 
Kontrollutvalget i deltakerkommunen Oppegård valgte å avstå fra å delta i 
fellesprosjektet. 

Follo landbrukskontor er et vertskommunesamarbeid hvor Ås kommune er 
vertskommune. På denne bakgrunn er det Ås kontrollutvalg som har kontrollansvaret 
for kontoret. 

Ås kontrollutvalg forutsatte at endelig rapport skulle presenteres i et fellesmøte 
mellom kontrollutvalgene som var med på bestillingen før endelig behandling av 
rapporten i det respektive kontrollutvalg. 
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 Side 2 av 4 

Det ble avholdt fellesmøte 8.11.18 mellom Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås hvor 
kontrollutvalgene var representert ved enten leder eller nestleder. 
 
Bakgrunn for saken 
Nesodden kontrollutvalg vedtok 24.10.17 i sak 31/17 Invitasjon til samarbeid om 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor følgende: 
 
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.  
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet. 

 
 
Nesodden kontrollutvalg fikk i møte 13.3.18 forelagt prosjektplanen for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet som orienteringssak. 
 
  
Mål og problemstillinger 
Ås kontrollutvalg vedtok 12.9.17 i sak 18/17 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 
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? 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert 
9.11.18, følger vedlagt. 
 
Sentrale funn 
 

Saksbehandlingsrutiner 
 Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i lovsaker. I 

tilskudds-saker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt 
tre–fire klager i året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av 
klagene.  
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 Follo landbrukskontor fremstår som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og 
høy service. Brukerundersøkelser vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste 
brukerundersøkelse ble utført i 2013.  

 I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 
(av 6), det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til 
landbrukskontorets kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at 
kontoret i høy grad behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare 
skår 4,3 for kontorets effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. 
Et par forbedringspunkter er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6). 

 

Ivaretakelse av deltakerkommunenes interesser 
 Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i 

deltaker-kommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til 
politisk behandling har forekommet om lag én gang årlig per deltaker-kommune. Fra 
2018 legges alle større landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene  

 Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der 
respondentene gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 
5,1) får landbruks-sjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at 
kommunen viderefører landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for 
samarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets 
innspill til kommuneplanlegging og byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får 
folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret (3,9). 

 

Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor 
 Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 

2013. Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av 
landbruksrådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i 
Follos jordbruk og digitalisering av saksbehandlingsprosessen. 

 I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til 
kompetanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med 
økonomi/effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel. 

 Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir 
en snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at 
deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst 
sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

 45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør 
utvides med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom 
landbruks-kontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan 
personellet likevel opprettholdes på seks årsverk. 

 

Revisjonens anbefalinger 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å 
vurdere følgende tiltak: 
 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

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

c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre 
deltaker-kommunene bør vurdere å følge etter.  

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet er ivaretatt og svart opp i rapporten. 
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Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling a og b går direkte på 
Follo landbrukskontor.  
Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling c er relevant for 
Nesodden kommune. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 11.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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REFERAT 
Dato: 08.11.2018 
Tid: Kl. 18:30 – kl. 19:10 
Sted: Møterommet, 2. etg., Rådhusplassen 29, 1430 ÅS  
Tema/arrangement: Presentasjon av Forvaltningsrevisjonsrapport –  

Follo landbrukskontor 
  
Tilstede  
Frogn KU: Øyvind Solli, nestleder 
Nesodden KU: Arne Maus, leder 
Ski KU Lars Chr. Bilet, leder 
Vestby KU Lars Johan Rustad, nestleder 
Ås KU Håkon L. Henriksen, leder 
  
Fra FIKS møtte: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS:  Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 

 

 

 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – FOLLO LANDBRUKSKONTOR 

 
 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål. Tilsvarende presentasjon vil bli holdt ved behandlingen av rapporten i de 
respektive kontrollutvalg. 
 
 
Håkon L. Henriksen fortalte at et fellesmøte for presentasjon av endelig rapport var 
en forutsetning for bestilling av fellesprosjektet. 
 
 
Arne Maus bemerket at han i rapporten savnet oversikt over størrelse på landbruk 
fordelt på hver kommune i Follo. 
 
 
Arne Maus problematiserte fremtidige utfordringer knyttet til forvaltning av fremmede 
arter (som f. eks. villsvin, mårhund etc.) 
 
 
Sekretær problematiserte rundt revisjonens anbefalinger (a-c) og relevans for den 
enkelte kommune/det enkelte kontrollutvalg. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hveteåker med floghavre i Follo. Foto: Follolandbruk.no.  

 

 

 

 

 

    Ski, 9.11.2018 

 

  

 

FOLLO LANDBRUKSKONTOR 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport for Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner 
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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

 

1.1 Sammendrag 

Kontrollutvalgene i fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 

sammen om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. Ås kommune er 

vertskommune for Follo landbrukskontor, som har seks årsverk.  

 

Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de tre problemstillingene: 

 

Grønt 

 

 

 

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

åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen? 

Follo landbrukskontor har etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen. Det er etablert rutiner for samarbeidet mellom 

landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir 

behandlet i henhold til rett regelverk. 

 

Gult 2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune? 

Follo landbrukskontor ivaretar interessene til deltakerkommunene. De folkevalgtes 

mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften er ivaretatt. 

Kommunikasjonen med deltakerkommunene kan likevel forbedres. 

 

Grønt 3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 

landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i 

egen administrasjon? 

Effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnås 

sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

Interkommunalt samarbeid i lokal landbruksforvaltning gir stordriftsfordel. 

 

Grønt Samlet sett 

Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, 

redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst. Follo landbrukskontor er et veldrevet 

regionalt landbrukskontor. 

 

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

1.2 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å vurdere 

følgende tiltak:   

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 

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

c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre deltaker-

kommunene bør vurdere å følge etter.  

 

/s/     /s/ 

Steinar Neby      Didrik Hjort  

revisjonssjef    avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

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

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

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

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

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

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."    
 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

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

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

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

Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 

datagrunnlaget.  

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

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

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

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 sammen om å 

bestille forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å delta.) 

Ås kontrollutvalg vedtok 12.12.2017 (sak 29/17) 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: 
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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 kom-

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

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune? 

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-

kontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administra-

sjon?" 

2.3 Avgrensning og presisering 

De tre problemstillingene, der de to første overlapper noe, besvares slik: 

1. Saksbehandlingsrutiner: Norsk landbruk er i stor grad lov- og forskriftsstyrt og med 

begrenset lokalt handlingsrom.1 Sikrer landbrukskontorets rutiner effektiv (hurtig) og 

korrekt saksbehandling? Får gårdbrukerne god service?2 Saksbehandling av økonomiske 

og juridiske virkemidler beskrives, uten at revisor har gått ned i enkeltsaker.  

2. Ivaretakelse av deltakerkommunenes interesser: Opplever deltakerkommunene at de får 

gode innspill og veiledning fra landbrukskontoret; fungerer det som et kompetansesenter? 

Opplever folkevalgte at de har innsyn og kontroll med saksbehandling og drift? Her tar vi 

for oss arealforvaltning og natur- og miljøforvaltning. 

3. Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor: Har deltakerkommunene oppnådd 

en effektiviseringsgevinst i Follo landbrukskontor? Her ser vi også fremover; bør Follo 

landbrukskontor tilføres flere oppgaver?   

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2018. Som bakteppe 

vedlegges oppsummering av god forvaltningsskikk og utviklingstrekk i Follos landbruk. 

2.4 Revidert enhet – organisering 

Vertskommune Ås viser Follo landbrukskontor slik i sitt organisasjonskart (rett under 

rådmannen): 

                                                 

1 Landbruk vil si jordbruk og skogbruk. Gårdsbruk, driftsenhet og landbruksforetak brukes synonymt i 

rapporten.  

2 Gårdbrukere (bønder) driver landbruksnæring i landbruksforetak. De er brukere av egen og ofte leid jord. 

Gårdbrukere er ofte også skogeiere.   
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Ås kommunes administrative organisering. Kilde: As.kommune.no. Ås kommunes administrasjon omorganiseres 

1.1.2019. Follo landbrukskontor kommer trolig under kommunaldirektør for teknikk, samfunn og kultur. 

 

Follo landbrukskontors seks deltakerkommuner har hatt følgende befolkningsutvikling: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk. 

  

Sum folketall i de seks kommunene har vokst fra 127 095 innbyggere per 1.1.2016 til 130 650 
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innbyggere per 1.1.2018, det vil si en befolkningsvekst på 2,8 % over toårsperioden. Kommu-

nene har hatt følgende befolkningsvekst over toårsperioden: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk. 

2.5 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er hovedsakelig Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommu-

neloven, 1993), Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1967), 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 

a flg. (2010) og Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling om en fremtids-

rettet jordbruksproduksjon. Sistnevnte gir en oppdatert innføring i mål og regelverk for land-

brukssektoren. 

 

Datakilder er intervju, dokumenter/nettsider (statlige og kommunale) og statistikk (Statistisk 

sentralbyrås Kostra-statistikk). Revisor har intervjuet syv personer i møte og telefonintervjuet 

én person. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene 

til korrigering i epost-dialog.  

 

Follo landbrukskontors landbrukssjef arbeidet som landbruksdirektør hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus til utgangen av 2009. Han var da leder for underdirektøren som revisor har 

benyttet som informant. Dette ble kjent for revisor ved avslutning av forvaltningsrevisjonen. 

Arbeidsforholdet ligger ni år tilbake, og de har aldri vært omgangsvenner, men for ordens 

skyld har revisor sendt revisjonsrapporten til fylkesmannens nåværende landbruksdirektør for 

verifisering. Landbruksdirektøren svarte (e-post 19.10.2018): "Innspill fra underdirektør 

Trond Løfsgaard til forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er dekkende for landbruks-

avdelingens oppfatning, slik dette er framstilt i rapporten. Jeg har ingen tilføyelser eller 

korreksjoner." 

 

Follo landbrukskontor fikk sist utført en brukerundersøkelse i 2013. Dette er såpass lenge 

siden at revisor har gjennomført sin egen spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen var e-post-

basert (Questback). Undersøkelsen gikk til 30 personer som har kjennskap til Follo land-

brukskontor og dets samarbeid med kommunene: fem folkevalgte, fem rådmenn (koordine-

rende utvalg), fem ansatte i kommuneadministrasjonene, ti gårdbrukere (leder og nestleder i 
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lokale bondelag/landbrukslag) og fem skogbrukere (tillitsvalgte i Follo skogeierområde). 24 

personer svarte (80 %), hvilket er en høy svarprosent.3  

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-

grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 

sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 

tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo 

distriktsrevisjon IKS. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

12.9.2017: Ås kommunes kontrollutvalg vedtok formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjon 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 vedtok prosjektplan.  

12.6.2018: Oppstartsmøte med Ås kommunes rådmann Trine Christensen og landbrukssjef 

Lars Martin Julseth. 

21.6.2018: Intervjuer med skogbrukssjef/nestleder Morten Lysø, landbruksveileder (produk-

sjonstilskudd) Lene Thomas, landbruksveileder (hydroteknikk) Tormod Solem 

og rådgiver (naturforvaltning) Kristine S. Born. 

22.6.2018: Intervjuer med rådgiver (lovforvaltning) Stein Sæter og landbrukssjefen.  

17.8.2018: Telefonintervju med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin underdirektør i land-

bruksavdelingen Trond Løfsgaard.  

20.8.2018: Intervju med Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver korn Unni Røed (LNR-

rådgiver). 

21.8.2018: Spørreundersøkelse (Questback) utsendt.  

21.9.2018: Rapportutkast kvalitetssikret med landbrukssjefen.  

8.10.2018: Rapportutkast verifisert med økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune (rådman-

nens kontaktperson for forvaltningsrevisjonen), samt landbrukssjefen.  

16.10.2018: Rapportutkast sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksdirektør 

Morten Ingvaldsen.  

19.10.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen i Ås kommune til uttalelse.  

25.10.2018: Revisjonsrapport med rådmann i Ås sin uttalelse sendt til Follo Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

8.11.2018: Presentasjon for kontrollutvalgsledere hos FIKS.  

27.11.2018: Ski kontrollutvalg (KU) – presentasjon og behandling.  

5.12.2018: Vestby KU. Og Frogn KU 10.12., Ås KU 11.12. og Nesodden KU 18.12.  
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel. Like titler presiseres med personens hovedarbeids-

oppgave i parentes.   

 

Vi takker for godt samarbeid med Follo landbrukskontor og vertskommune Ås i forvaltnings-

revisjonen. Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt. 

  

                                                 

3 Gårdbrukere/skogbrukere og kommunale medarbeidere fikk anledning til å svare på alle spørsmål, men ble 

oppfordret til å svare "vet ikke" dersom spørsmålet var uaktuelt for dem. Samlet sett ble det svart 23,8 % "vet 

ikke", det vil si at gjennomsnittlig 18,3 personer svarte med tallkarakter på spørsmålene. Disse antas å ha 

kjennskap/kvalifisert oppfatning om Follo landbrukskontor på det enkelte spørsmål.  
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3 SAKSBEHANDLINGSRUTINER 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Follo landbrukskontors rutiner skal sikre effektiv (hurtig) og korrekt saksbehandling, det 

vil si rett anvendelse av lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken, inkludert 

likebehandling av brukerne (gårdbrukerne) og kommunene. God forvaltningsskikk skal 

følges.  

 Rutiner for saksbehandlingssamarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommune-

administrasjonen skal foreligge. 

 

Det heter følgende i kommuneloven § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid:  

1. "En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (verts-

kommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert 

myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning."  

3. "Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkes-

tinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjons-

sjefen i vertskommunen.  

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndig-

het der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.  

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den 

delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte 

innbyggere."  

 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 

a flg. (2010) opplyser:  

 "Den 1. januar 2007 trådte reglene i kommuneloven om vertskommunesamarbeid i 

kraft. Loven fikk med dette en generell adgang for kommunene til å samarbeide om 

lovpålagte oppgaver som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighets-

utøvelse. Foreløpig kartlegging viser at modellen særlig er tatt i buk innenfor barne-

vern, men også innenfor landbruksforvaltning og andre områder der det treffes mange 

vedtak rettet mot enkeltindivid. […] Formalisert samarbeid mellom kommuner bygger 

på, og er avhengig av, gjensidig tillit og satsing fra kommunene. Samarbeidet bør 

forankres godt politisk og administrativt" (s. 5).  

 "Et vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av 

vertskommunens virksomhet. […] Begrepet deltakerkommune brukes som et samle-

begrep om alle de kommunene som deltar i samarbeidet, dvs. både vertskommunen og 

samarbeidskommunene." (s.18) 

 "Modellen med administrativt vertskommunesamarbeid er særlig egnet for 

samarbeidsområder som er mer regelstyrte og som krever særskilt kompetanse for å 

bruke et faglig godt skjønn. Den er ikke tilpasset samarbeid hvor det er behov for 

politisk behandling av sakene." (s. 19)  

Problemstilling nr. 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? 
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Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling påpeker:  

 "Kommunene er vedtaksmyndighet for produksjonstilskuddene. Dette innebærer i 

grove trekk at kommunene har ansvar for veiledning, saksforberedelse og kontroll av 

søknadsopplysninger, å fatte enkeltvedtak i første instans, samt forberede eventuell 

klage til fylkesmannen." (s. 154)  

 "Forvaltningen av midlene åpner ikke for bruk av lokalpolitisk skjønn. Skjønnet er i 

hovedsak regelbundet i henhold til forskrift eller jordbruksavtale – i motsetning til 

'fritt skjønn' der lovbestemmelsen på vilkårs- og følgesiden helt overlater til forvalt-

ningen å avgjøre om lovens vilkår er oppfylt eller ikke." (s. 154)  

 "På grunnlag av en risikovurdering skal kommunene ved hver søknadsomgang plukke 

ut minst 5 pst. av foretakene til stedlig kontroll. Stedlig kontroll innebærer at 

kommunen må dra ut til foretaket for å gjennomføre kontrollen." (s. 155) 

 

Landbruks- og matdepartementet skjerpet kontrollkravet fra 15.10.2017. Rundskriv 2018-4 

sier det slik: "Kommunene skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av foretakene som 

har søkt tilskudd per år. Med kontroll mener vi verifisering av informasjon for å sikre at 

korrekt informasjon legges til grunn for vedtak. Formålet med kontroll er… å bringe klarhet i 

om søkeren har gitt feil opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, som er av betydning for 

vedtaket om tilskudd. Den risikobaserte kontrollen kan skje både ved bruk av stedlig kontroll 

og/eller dokumentkontroll."  

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Interkommunalt landbrukskontor 

3.2.1.1 Vertskommunesamarbeid 

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

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

inngikk en ny avtale om felles landbrukskontor med virkning fra 1.5.2014. (Avtalen ble 

signert først 5.2.2015.)  

 

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid (tre sider) inneholder 12 punkter (utdrag): 

1. Deltakerkommuner: "Deltakere i denne avtalen er kommunene Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ås kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet 

er Follo landbrukskontor." 

2. Rettslig grunnlag: "Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. septem-

ber 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 28-1b. Administra-

tivt vertskommunesamarbeid.  

3. Formål: "Formålet med avtalen er å samarbeide om felles landbrukskontor med 

ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet til landbruksområdet. 

Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere sårbarheten og gi 

effektiviseringsgevinst."  

4. Vedtaksmyndighet: "Myndighet i landbrukssaker delegeres i henhold til kommune-

loven § 28-1b ved at kommunestyrene gir instruks til egen administrasjonssjef om 

delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Myndigheten gjelder enkelt-

saker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning." 

5. Koordinerende utvalg: "Samarbeidet skal ha et formalisert samarbeidsforum, 

koordinerende utvalg, hvor kommunens administrasjonssjefer, eller den administra-

sjonssjefen bemyndiger, møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet, og for 
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å sikre at saker av prinsipiell betydning blir behandlet av kommunestyrene i samar-

beidskommunene. Utvalget gir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regn-

skap etc., og gis mulighet til å delta med en representant ved nytilsettinger." 

6. Vertskommunens ansvar: "Vertskommunen har ansettelsesmyndighet og arbeids-

giveransvar for de ansatte ved landbrukskontoret. Follo landbrukskontor ledes av land-

brukssjefen, som har det formelle og daglige ansvaret for driften av kontoret. Land-

brukssjefens fullmakter framgår av delegasjonsreglement fra administrasjonssjefen i 

vertskommunen. Vertskommunen holder tilfredsstillende lokaler for landbrukskonto-

ret, fortrinnsvis i egne lokaler. Vertskommunen har arkivansvar for Follo landbruks-

kontor i henhold til arkivloven."   

7. Budsjett: "Inntekter og utgifter i vertskommunesamarbeidet inngår i budsjettet og 

regnskapet til vertskommunen. Budsjettprosessen følger tilsvarende prosess i verts-

kommunen. Mindre overskudd/underskudd overføres til året etter, større overskudd/ 

underskudd tas opp som egen sak." 

8. Beregning av kostnader: "Kostnadene ved driften av kontoret settes til faktiske 

kostnader med et påslag for fellesytelser som ikke kan knyttes til landbrukskontorets 

budsjett. Dette er fellesfunksjoner i kommunen som arkiv, økonomi- og personalfor-

valtning og IKT. Vertskommunens kostnader for fellesytelser er pr 1.5.14 satt til kr 

225 000 pr år. Beløpet kan årlig justeres i takt med konsumprisindeksen. Det beregnes 

markedsleie for kontorlokalene til landbrukskontoret."  

9. Fordeling av kostnader: "Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene er bestemt ut 

fra landbruksareal, antall landbruksforetak, antall landbrukseiendommer og befolkning 

i kommunene. Fordelingsnøkkelen kan revideres ved behov." 

10. Uttreden/avvikling av samarbeidet: "Den enkelte deltaker-kommune kan med 

skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 2 

år." 

11. Inntreden av nye deltakere: "Det er anledning til å innlemme nye kommuner i 

samarbeidet." 

12. Ikrafttredelse: "Avtalen trer i kraft 1.5.2014." 

 

Landbrukssjefen gir noen utdypende momenter:  

 Norske kommuner forvalter i landbrukssektoren økonomiske virkemidler (tilskudds-

ordninger) og juridiske virkemidler (jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov mv.). De 

seks Follo-kommunene har delegert landbruksforvaltningen til Follo landbrukskontor. 

Unntaket er viltforvaltning, som bare Ås kommune har delegert til Follo landbruks-

kontor.  

 Koordinerende utvalg har en noe mindre rolle enn styret i et selskap; det er et kontroll-

organ som følger med på virksomheten og gir uttalelser til budsjettforslag og 

rapporter. Få enkeltsaker løftes opp til koordinerende utvalg. 

 Tidligere delegerte rådmennene direkte til landbrukskontoret. Med avtalen fra 2014 

kom vertskommunesamarbeidet i tråd med kommuneloven § 28-1 b. Alle deltaker-

kommunene har de siste par årene gått gjennom sine delegeringsreglement og delegert 

vedtaksmyndighet i kurante saker til rådmannen i Ås på aktuelle fagområder. De siste 

brikkene falt på plass 20.6.2018, da Ås kommunestyre vedtok en oppdatering av Ås 

kommunes reglementer. 

 Follo landbrukskontor er å betrakte som en del av samarbeidskommunenes administra-

sjon. Landbrukssjefen leder kontoret og rapporterer til rådmannen i Ås kommune. 

Vertskommunen har ansvaret for løsning av kurante saker (tas på fullmakt). Prinsi-

pielle (ukurante) saker skal sendes til politisk behandling i den kommunen saken 
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gjelder. 

 Honoraret til vertskommunen beløp seg til 240 000 kr i 2017. 

3.2.1.2 Samarbeidsrutiner 

Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene fastsettes i Avtale om admini-

strativt vertskommunesamarbeid (2014). Samarbeidsavtaler med kommunene utover dette er 

ikke inngått, men samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets rutinebeskrivelser, bl.a.: 

 Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-område 

(2016) fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens 

plan- og byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra 

Follo landbrukskontor.  

 Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier (2018) fastsetter at land-

brukskontoret skal innhente uttalelser fra angjeldende kommune (plan- og byggesaks-

avdeling). 

  

Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter i landbrukskontorets saksbehandling 

for deltakerkommunene. –I områder med arealformål LNFR i kommuneplanene er det i 

utgangspunktet bare tillatt med nødvendige tiltak for landbruk.4 Deling/omdisponering til 

boligformål er i utgangspunktet ikke tillatt. Søknader krever tillatelse etter jordlova og 

dispensasjon fra arealformålet etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder søknader i strid 

med arealformålet i kommuneplanen, betrakter vi avslag som kurant, sier landbrukssjefen.  

 

Mange kommuner hadde tidligere egne landbruksplaner. I Follo har Ski kommune landbruks-

plan fra 2000, Frogn og Ås fra 2002 og Vestby fra 2006. Ingen av deltakerkommunene har 

oppdaterte landbruksplaner. Ved rullering av kommuneplaner har spørsmålet vært oppe i flere 

kommuner. –Vi er blitt enige om at det er bedre å ta landbruk med i kommuneplanene enn å 

lage egne planer for landbruk, selv om det har resultert i en mer begrenset omtale av land-

bruket, sier landbrukssjefen.  

3.2.2 Andre aktører 

3.2.2.1 Offentlige etater 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling har 19 ansatte og ledes av land-

bruksdirektøren.  

 

Statens kartverks matrikkel ble tatt i bruk av kommunene i 2017.5 Follo landbrukskontor 

registrerer alle landbrukseiendommer (eiendomsoverdragelse og tinglysning mv.) i matrik-

kelen. Landbrukskontoret registrerer i tillegg boligeiendommer i Ås kommune. 

 

Grensejusteringer mellom landbrukseiendommer i Follo vedtas av Akershus og Oslo jord-

skifterett. 

                                                 

4 LNFR: Landbruk, natur, friluftsliv, reindrift. Plan- og bygningsloven fastsetter dette som et arealformål for hele 

landet. I vår del av landet er det vanlig å kalle det LNF, selv om det strengt talt er en ufullstendig betegnelse.  

5 "Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, 

boliger og adresser. […] Sammen med Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og Folkeregisteret er 

matrikkelen et av Norges tre basisregistre", opplyser Kartverket.no.  
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3.2.2.2 Landbruksrådgivere 

Landbrukskontorene utarbeidet tidligere diverse driftsplaner, som dreneringsplaner/hydro-

tekniske planer, gjødslingsplaner og nydyrkings- og planeringsplaner, samt tegnet kart og 

hjalp bonden med å fylle ut skjemaer. Samtidig hadde landbrukskontorene kontrollmyndighet 

og innstilte på tilskuddsutbetaling for fylkesmannen.  

 

Landbrukskontorenes arbeid omfattet på 1990-tallet om lag halvparten landbruksrådgivning 

og halvparten forvaltning. Jordbruksforskriftene med hjemmel i forurensningsloven ble fra 

1.1.2001 delegert ned til kommunene. Kommunene overlot stort sett driftsplanleggingen til 

andre aktører. Gjødslingsplanlegging i regí av Follo landbrukskontor opphørte i 2015. Land-

brukskontorene er dermed blitt rene forvaltningsenheter. 

 

Driftsplanlegging i jordbruk er overtatt av regnskapsbyråer og Norsk Landbruksrådgiving.6 

Driftsplanlegging i skogbruk utføres av skogselskapene, som Viken Skog og SB Skog.7 

 

–Utskillingen av driftsplanlegging fra landbrukskontorene er fornuftig. Rådgivning og for-

valtning er jo forskjellige roller. Den private landbruksrådgivningen har samtidig blitt vide-

reutviklet, kommenterer rådgiver (lovforvaltning), som også er tillitsvalgt i Naturviterne.8  

 

–Follo er så heldig å ha Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i sin midte. 

Også Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ligger her og bidrar til et høyt landbruksfaglig 

nivå i regionen. Vi har dessuten veldig mange dyktige og framoverlente bønder i området, 

påpeker NLR-rådgiver.   

3.2.3 Økonomiske virkemidler 

3.2.3.1 Kontrollaktivitet generelt 

Landbruksdirektoratet utbetaler i normalår 50–60 mill. kr i tilskudd til landbruket (jordbruk 

og skogbruk) i Follo. De største statlige tilskuddspostene for landbruket er (rangert): 

1. PT: Produksjonstilskudd til jordbruket. 

2. RMP-tilskudd: Regionalt miljøprogram.  

3. SMIL-tilskudd: Spesielle miljøtiltak i landbruket. 

4. BU-midler: Bygdeutviklingsmidler.  

5. NMSK-tilskudd: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

6. Avlingsskadeerstatning.9 

 

Follo landbrukskontor er ansvarlig for forvaltning av disse statstilskuddene, herunder at 

mottakerne oppfyller vilkårene for tilskudd. Landbrukskontoret, som har seks årsverk, 

                                                 

6 "Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 11 regionale rådgivingsenheter med 

til sammen 29 000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og 

landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i 

landbruket. Ti medarbeidere holder til på hovedkontoret i Osloveien 1, 1433 Ås," opplyser Nlr.no. Norsk 

Landbruksrådgiving Øst (NLR Øst), som dekker Østfold, Akershus og søndre Hedmark, har kontor i Rygge.  

7 Skogselskapene er aksjeselskaper eid av skogeierne. I Follo har Viken Skog de siste årene stått for nesten 2/3 

av hogsten og SB Skog nesten 1/3; Glommen Skog og Nortømmer står for inntil 10 %. 

8 "Naturviterne er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne", opplyser Naturviterne.no. 

9 I tørkeåret 2018 forventer Follo landbrukskontor å utbetale 20 mill. kr i avlingsskadeerstatning, som dermed 

blir nest største tilskuddspost i 2018. 
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benytter omlag tre årsverk på tilskuddsforvaltning, hvorav ca. 2,5 årsverk på jordbruksord-

ningene og 0,5 årsverk på skogbruksordningene og skogfond.10  

 

For produksjonstilskudd legger IT-systemet eStil-PT klare regler til grunn og gir feilmel-

dinger. Her er lite rom for vurdering, og én saksbehandler taster "godkjent". For SMIL-

tilskudd kreves søkers plan og landbrukskontorets utredning med vurdering.  

 

Før vedtak skjer feilretting; etter vedtak skjer kontroll. –Follo landbrukskontor har fra 2016 

økt kontrollaktivitetene etter tilskuddsutbetaling både i jordbruk og skogbruk. Vår kontroll av 

søknader om produksjonstilskudd er høynet fra 5 % i 2016 til 10 % i 2018. Samtlige SMIL-

tilskudd kontrolleres. Innen skogbruk utfører vi mer kontroll enn regelverket pålegger, 

opplyser landbrukssjefen.  

 

Landbrukskontoret drar ofte på befaring på gårdsbruk. Ansatte teller over besetning, kontrol-

lerer arealer/vekster og om vilkår for tilskudd er oppfylt. Noen kontroller resulterer i merkna-

der, advarsler om ting som må rettes opp eller avkorting av tilskudd, sier landbrukssjefen. 

 

Kornbruk kontrolleres hovedsakelig med dokumentkontroll på landbrukskontoret. –Da jeg 

begynte i 2001, baserte vi oss i stor grad på stedlig kontroll av gårdsbrukene. Det har skjedd 

mye digitalisering siden da. I dag er datafangsten langt mer omfattende, som i skattemeldin-

gene. Det hele er gjennomsiktig, og det er vanskelig å lure systemet. Med et par tastetrykk 

kommer f.eks. kornbrukets leveranser til mølla de senere årene opp, sier landbruksveileder 

(produksjonstilskudd).  

 

Tørkesommeren 2018 medfører den største avlingssvikten i norsk landbruk siden sommeren 

1947. –Knapt noe halm blir pløyd ned i år. Kornbønder tar vare på halmen, som sendes til 

husdyrbruk for vinterfôr, forteller NLR-rådgiver.  

 

Landbruksdirektoratet utbetaler erstatning for klimabetinget avlingsskade når avlingene ligger 

under 70 % av normal avling siste fem år. Lokal landbruksforvaltning innstiller om erstat-

ningsutbetaling; fylkesmannens landbruksavdeling fatter vedtak. 

 

–180 landbruksforetak i Follo (64 %) har meldt om avlingsskader. Landbrukskontoret må 

gjennomgå alle søknadene. Vi reiser ut og vurderer avlingsskaden og sjekker om søkeren har 

gjort det som kan gjøres for å redusere skaden. Vi har å gjøre med biologisk produksjon, så 

det må utvises skjønn, påpeker landbrukssjefen. 

 

–Follo landbrukskontor har gjort nødvendige grep for å klare denne store oppgaven, sier 

underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.  

3.2.3.2 Produksjonstilskudd 

Årsmelding 2017 opplyser (s. 4). "Kontoret behandlet 291 søknader fra landbruksforetak om 

produksjonstilskudd (PT) i 2017. Det har vært to søknadsomganger. I mai ble det søkt om 

tilskudd til husdyrproduksjon og i oktober om tilskudd til planteproduksjon. 64 husdyrforetak 

søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. […] Landbrukskontoret gjennomfører 

kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år etter et risikobasert 

                                                 

10 Skogfond er skogeiernes tvungne fondsavsetning etter tømmeroppgjør (4–40 % av inntekt) til fremtidig 

skogtiltak, som planting, ungskogpleie og skogsveibygging. 
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uttrekk. I 2017 ble det gjennomført 29 kontroller, ved stedlig kontroll og/eller dokument-

kontroll. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men det ble gjort oppmerksom på mulig 

brudd på kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag. […] Landbrukskontoret bruker ca. to 

månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-ordningen." 

 

Landbruksdirektoratet utbetalte produksjonstilskudd til jordbruket to ganger i året til 2016. 

Fra 2017 gikk man over til én felles utbetaling årlig. Landbruksdirektoratet innførte samtidig 

et nytt IT-system for produksjonstilskudd – eStil-PT.11   

 

Fylkesmannens landbruksavdeling gir de kommunale landbrukskontorene tilgang til eStil-PT 

og veiledning i bruken av IT-systemet. Samarbeidet er nært. Landbruksavdelingen ser hvilke 

søkere som blir kontrollert, men ser normalt ikke detaljer i kontrollarbeidet.   

 

–Landbruksdirektoratets frister for når ting skal være ferdig, har lite slingringsmonn, men 

eStil-PT er et brukervennlig IT-system, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Det er telledato 1.3. og 1.10. hvert år. Besetningen på telledatoen meldes inn og legges til 

grunn for søknaden. Gårdbrukeren har 14 dager til å korrigere beholdningstallene. Land-

bruksveileder reiser ut på feltkontroll hovedsakelig om høsten. –Gårdbrukeren må da forklare 

og dokumentere avvik fra tellingen, forteller landbruksveileder (produksjonstilskudd). 

 

Landbruksveilederen kontrollerer årlig ca. 30 landbruksforetak, hvorav ca. 10 med husdyr. 

Om lag tre har feil/mangler (10 %). –Avvik er som regel i gårdbrukerens disfavør. Han kan 

f.eks. ha kjøpt inn nye dyr etter telledatoen; for disse går han glipp av produksjonstilskudd. 

Gårdbrukerne fremstår som hederlige, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

–Av og til finner jeg at det mangler gjødselplan eller sprøytejournal, noe de skal ha for å 

motta produksjonstilskudd. Da blir det trekk, sier landbruksveileder. Landbruksdirektoratets 

norm er -20 % av hele produksjonstilskuddet per plan eller journal som mangler, men skjønn 

skal anvendes. –Ved første gangs forseelse trekker vi f.eks. 30 000 kr; ved gjentatt forseelse 

høynes trekket til 40 000 kr. Follo landbrukskontor har én til to tilfeller av trekk i året.  

3.2.3.3 Regionale miljøtilskudd (RMP) 

"Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 

forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I Follo ble det i 2017 utbetalt noe 

over 6,5 millioner til dette formålet, fordelt på 189 søkere. 65 % av foretak som søkte produk-

sjonstilskudd søkte også om RMP-midler. Det ble foretatt risikobasert kontroll av 9 foretak, 5 

% av søknadsmengden. […] Resultatene viste få avvik, små feil hos 3 foretak hvor forvalt-

ningen fulgte opp med rådgivning og veiledning", opplyser Årsmelding 2017 (s. 4).  

 

Landbrukssjefen utdyper: –RMP for Oslo og Akershus har fokus på avrenning/forurensning 

til vassdrag. Det gis tilskudd til buffersoner langs vassdrag og utsatt jordarbeiding (unngå å 

pløye om høsten). Andre fylker har ofte mer fokus på kulturlandskapstiltak.  

3.2.3.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 

"Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotek-

niske tiltak prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og 

                                                 

11 IT: informasjonsteknologi, inkl. kommunikasjon. eStil-PT er utviklet av Oracle for Landbruksdepartementet.  
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MORSA. Follo-kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. 

[…] Nær 2,7 millioner ble innvilget, fordelt på 37 søknader. Mange planer innebærer store 

kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, avskjæringsgrøfter og repara-

sjon av erosjonsskader", opplyser Årsmelding 2017 (s. 5).   

 

SMIL-tilskudd dekker 50–70 % av kostnadene. Landbruksveileder (hydroteknikk), som er 

utdannet landbrukstekniker, forteller: –Jeg kontrollerer i terrenget at arbeidet er utført – 

sjekker alt og dokumenterer med bilder. Det hender at vi må avkorte tilskuddet i forhold til 

det som ble forespeilet gårdbrukeren i planleggingsfasen. Rutinebeskrivelse for SMIL ble 

fullført 1. halvår 2018. 

3.2.4 Juridiske virkemidler 

3.2.4.1 Saker etter jordloven 

"Kommunen fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om 

fradeling av areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka 

eller dyrkbar jord blir det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet 

formål forekommer også. Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§ 

8), blant annet ved godkjenning av jordleieavtaler. I 2017 ble det behandlet 21 saker angående 

omdisponering og deling og 8 saker angående driveplikt. Saksbehandlingstiden på saker etter 

jordloven er vanligvis 3–4 uker", opplyser Årsmelding 2017 (s. 6).  

 

Deling av landbrukseiendom krever positive vedtak både etter Lov om jord (jordlova, 1995) 

og Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, 2008). Annet 

lovverk kan komme i tillegg; f.eks. må Vegvesenet av og til forespørres om fradeling. 

 

–Vi forholder oss til jordlova, retninglinjer og rundskriv. Vi legger vekt på å likebehandle 

kommunene, poengterer rådgiver (lovforvaltning).  

 

Jordlova åpner for å ta bosettingshensyn ved vurdering av fradeling. Kommuner som har 

problem med å opprettholde bosettingen (utkantstrøk), kan benytte denne bestemmelsen, men 

i Follo er ikke bosetting et problem.  

 

–Staten har delegert delingssaker til kommunene, og dette medfører et visst spillerom for 

kommunal policy. Interkommunalt landbrukskontor medfører mer ensartet saksbehandling av 

delingssaker i en region, sier underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.   

 

Søknader om deling av landbrukseiendom skal sendes til kommunen, noe Follo landbruks-

kontors nettsider gjør oppmerksom på. Kommunen koordinerer saksbehandlingen. Follo-

kommunene har utarbeidet et skjema for delingssaker. Rutinen er i hovedsak fulgt de siste 

fem årene. Rutinebeskrivelsen kom på plass i 2016 etter initiativ fra landbrukskontoret. Det 

administrative samarbeidet i delingssaker berøres jevnlig i koordinerende utvalg. 

 

Gårdbrukere er pålagt å drive hele jordbruksarealet. Hvis en gårdbruker bare sår halve arealet, 

kan naboer observere det, og det blir prat på bygda: –Nå er det tredje året han ikke har gjort 

noe på det jordet borti skogen. Det er vanlig at naboer tar kontakt med landbrukskontoret.  

 

–Vi tar da en befaring. Dersom tipset stemmer, skriver vi et brev til gårdbrukeren om at det er 

driveplikt; hvis han ikke selv har anledning, bør han vurdere å la nabobruket drive jorda, sier 
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landbruksveileder (produksjonstilskudd). Driveplikten kan oppfylles med tiårig bortleie. 

 

Landbrukskontoret mottar også noen henvendelser fra naboer som følger med på gårdsdriften.  

–Vi må av og til gjøre oppmerksom på at i NLF-områder er landbruksdrift i tråd med areal-

formålet. Innbyggere som bosetter seg i boliger der, må regne med kjøring av traktor og lukt 

fra fjøs, påpeker rådgiver (lovforvaltning).  

3.2.4.2 Saker etter konsesjonsloven 

"Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. […] I 2017 behandlet konto-

ret 18 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer… Saksbehandlingstiden 

for søknader om konsesjon er vanligvis ca. 4 uker", opplyser Årsmelding 2017 (s. 6).  

 

Saksbehandlingen innbefatter en vurdering av bo- og driveplikt. Ved husdyrproduksjon 

trenger dyrene tilsyn, og det er alltid fem års boplikt. I Follo er kornproduksjon mer utbredt, 

og her anses boplikten oppfylt for gårdbrukere som kjøper nabogård eller ved utleie av bolig 

(ikke personlig boplikt), samt at det gis en del unntak fra boplikt.  

3.2.4.3 Saker etter skogbruksloven 

"Landbrukskontoret gjennomførte i 2017 Landbruksdirektoratets opplegg for resultatkontroll 

skogbruk og miljø på 14 hogstfelt/eiendommer. Det ble registrert foryngelse under 'minste 

lovlige' på minst fem av feltene, ytterligere tre med dårligere foryngelse enn anbefalt, hogst i 

to registrerte nøkkelbiotoper og dype hjulspor over lengre strekninger ved en hogst", opplyser 

Årsmelding 2017 (s. 7).  

 

–Foryngelse er en viktig skogbruksoppgave. En del skogeiere sørger ikke for tilstrekkelig 

skogplanting, poengterer landbrukssjefen.  

 

Inngrep i skoger er regulert av Landbruks- og matdepartementets Forskrift om berekraftig 

skogbruk (2006), som er skogbrukets miljøforskrift. Forskriften fastsetter at hogstavfall på 

stier skal fjernes og hjulspor utbedres der de skaper nye bekker og hindringer for ferdselsårer.  

 

Follo landbrukskontor mottar 5–10 henvendelser årlig fra publikum om skogmiljø. –Mange 

henvendelser kommer rett og slett fordi det er hogd eller noen tror at hogstavfall skal "ryddes 

bort" fra hogstfeltet, sier skogbrukssjefen. Han kanaliserer ofte henvendelsene til Viken Skog 

og SB Skog mv. Landbrukskontoret er ute og befarer vedrørende 3–5 klager årlig. 

 

–Vi hadde to saker i mai 2018 der vi inspiserte i felten: manglende rydding av stier i Ski, og 

hjulspor etter hogst i Frogn. I sti-saken var skogeier innstilt på å rydde når skogbrannfaren 

avtok. I hjulspor-saken innrømmet entreprenøren feil og lovet reparasjon. Skogbruksnæringen 

tar stort sett de miljøhensyn som er pålagt, sier skogbrukssjefen. 

 

Rødhyll er et fremmed treslag som sprer seg hurtig i norske skoger, ikke minst i Follo. Arts-

databankens fremmeartsliste klassifiserer rødhyll i høyeste risikokategori (svært høy risiko).12 

–Kapping av rødhyll stimulerer til kraftigere vekst. Glyfosat-preparat (Roundup) er eneste 

kjente rasjonelle metode for å bekjempe arten, opplyser skogbrukssjefen. 

 

                                                 

12 "Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold," opplyser Artsdatabanken.no. 

Artsdatabanken er en etat under Klima- og miljødepartementet. 
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Mesteparten av Skis (og Enebakks) skoger faller innenfor Oslomarka og er dermed underlagt 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven, 2009). Alle hogstmel-

dinger må her godkjennes av Follo landbrukskontor. Klima- og miljødepartementet har for 

øvrig vernet ca. 3 % av Follos skoger (ca. 4 % i landet).   

3.2.4.4 Uttalelser til plan- og byggesaker 

"Det er rutine at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 

landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken 

er avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller 

gjelder det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. […] I 2017 har 

kontoret gitt skriftlig uttalelse til 35 byggesaker og 5 plansaker", opplyser Årsmelding 2017 

(s. 8).  

 

Delingssaker skal behandles både etter jordlova og plan- og bygningsloven. Grunneier søker 

sin kommune og forholder seg til byggesaksavdelingen. Der byggesaksbehandler ser at det er 

NLF-område, sender kommunen saken til landbrukskontoret for uttalelse eller vedtak etter 

jordlova. Rekkefølge i saksbehandlingen er fastsatt i rutinebeskrivelse. Landbrukskontorets 

lovforvaltning skjer dermed i samspill med plan- og bygningsavdelinger i kommunene.  

 

Søknader om bygging av driftsbygning og landbruksvei er unntatt fra jordlovsbehandling selv 

om tiltaket berører dyrket eller dyrkbar mark, da slike tiltak kommer inn under begrepet jord-

bruksprodukson. Oppføring av driftsbygning krever imidlertid tillatelse etter Plan- og byg-

ningsloven. Når en gårdbruker søker kommunen om å sette opp en driftsbygning i et område 

som i kommuneplanen er merket LNF-område (landbruk/natur/friluftsliv), skal det innhentes 

uttalelse fra landbrukskontoret. Landbrukskontoret uttaler seg om det landbruksmessige 

behovet for driftsbygningen og optimal plassering av den. 

 

Oppføring av en driftsbygning på dyrket mark er ikke ønskelig, men av og til ikke til å unngå, 

av hensyn til plassering på tunet og fordi dagens lastebiler trenger mer areal enn tidligere. –I 

dialog med gårdbrukeren forsøker vi å vri plasseringen til dårligere arealer, som berggrunn 

eller skogkant. Går ikke dette, tillater vi bygging av hele eller deler av driftsbygningen på 

dyrket mark, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Bygging av boliger i LNF-område er langt mer strengt og krever dispensasjon fra regulerings-

planen. Bygging av en bolig nr. 2 (kårbolig) er innskjerpet av Landbruks- og matdepartemen-

tet; boligen må være nødvendig for landbruksdriften, noe som kan være tilfelle ved hus-

dyrdrift. I praksis bygges ny bolig i dag kun som erstatning for bolig som rives. 

 

Fradeling av eksisterende kårbolig er blitt lettere når den ligger unna tunet. For kårbolig som 

ligger i tunområdet, avslår Follo landbrukskontor som regel søknad om fradeling, fordi 

fradelingen ofte stykker opp tunet og forstyrrer landbruksdriften. –I første omgang er det 

gjerne en sønn/datter som vil arve/kjøpe kårboligen, men vi legger til grunn at eiendommen i 

fremtiden kan bli solgt, slik at fremmede folk kan bo rett ved lovebrua, sier rådgiver (lovfor-

valtning). 

 

–Jordlova skal beskytte dyrket og dyrkbar jord, samt andre produktive arealer, som skogareal. 

Hvis en gårdbruker søker om å fradele en uproduktiv fjelltomt inntil vei for boligbygging og 

tiltaket ikke er til ulempe for landbruket, gir jordlova ikke grunnlag for å nekte fradeling. 

Avslag må eventuelt gis med hjemmel i plan- og bygningsloven og kommuneplanen. 
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3.2.5 Saksbehandlingsrutiner 

3.2.5.1 Sak-/arkivsystem – digitalisering 

Sammen med Ås kommune tok Follo landbrukskontor i bruk sak-/arkivsystemet Public 360° 

(fra Tieto) i 2013. –Det var noen innkjøringsproblemer, men det har gått seg til. P-360° er bra 

når man har lært seg systemet, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Alle landbrukskontorets dokumenter siden 2013 er arkivert digitalt (elektronisk). "Papirarkiv 

kan avvikles", står det i Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 6). Et gårdsarkiv med inntil 

50 år gamle papirdokumenter vil i 2019 bli overført til depotarkivet i Ås kommune. Land-

brukskontoret bruker i dag P-360° til all saksbehandling med søknader inn og informasjon ut.  

 

Landbrukssjefen ble 14.3.2018 enig med Ås kommune om at landbrukskontoret integreres i 

kommunens P-360° prodbase (database) i 1. kvartal 2019. Felles prodbase vil forenkle driften 

av landbrukskontorets sak-/arkivsystem. Landbrukskontoret skal betale inntil 50 000 kr som 

en engangsutgift for systemomleggingen i 2019. 

 

Ås kommune iverksatte SvarUt i 2014 og tar i bruk SvarInn i 2018.13 Dette er en IT-løsning 

som gir digital postgang gjennom Altinn eller Digipost. Dette medfører betydelig forenkling 

for landbrukskontoret.  

3.2.5.2 Fylkesmannens kontroll – lukking av avvik 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte 5.11.2015 kontroll av 

tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor – med hovedvekt på 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tilsynsrapporten (10.12.2015) fastslo tre avvik 

og en merknad:   

1. NMSK – mangelfull dokumentasjon på at det søkes om tilskudd: Landbruksdirektora-

tets søknadsskjema skal alltid brukes. 

2. NMSK – manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak: Fylkesmannen kritiserte 

Follo landbrukskontor for ufullstendig rapportering i Webskas, som er Landbruks-

direktoratets IT-system for behandling av skogtilskudd og skogfond. Man ønsket flere 

opplysninger om kontroll av ungskogpleie (avstandsregulering mv.). 

3. NMSK – Landbrukskontoret sikrer ikke at alle søkere får vedtak i NMSK-saker: 

Vedtak om tilskudd skal alltid dokumenteres med kvittering fra kommunens IT-

system, ikke bare Landbruksdirektoratets Webskas. 

4. Produksjonstilskudd – oppfølging av avvik: "Landbrukskontoret må følge opp og 

vurdere avkortning i tilskudd der avvik mellom søknad og faktiske forhold kan gi 

grunnlag for feilutbetaling." 

 

"Dersom tiltak gjennomføres slik dere har beskrevet i brev dat. 16.11.2015, anser vi at alle 

avvik er lukket og at merknaden blir fulgt opp på en god måte," avslutter tilsynsrapporten.  

 

Skogbrukssjefen kommenterer avvik nr. 1 og 3: 

                                                 

13 "KS FIKS Meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og motta-

ker via ulike kanaler. Kommuner og andre kan benytte KS FIKS. SvarUt benyttes for utgående post, mens Svar-

Inn benyttes for innkommet post", står det på ks.no. KS er kommunesektorens organisasjon. Navnet var tidligere 

Kommunenes Sentralforbund (KS); i dag er navnet bare KS. 
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1. Landbruksdirektoratets skjema i 2015 var lite brukervennlig med felter hulter til bulter 

som skulle fylles ut av ulike aktører. Mange skogbrukssjefer utarbeidet derfor egne 

skjema. Follo landbrukskontor tok Landbruksdirektoratets skjema (LDIR-909) i bruk 

fra januar 2016. Skjemaet er nå langt mer brukervennlig. 

3. Landbrukskontoret startet i januar 2016 med å sende kvitteringer ved utbetaling av 

skogtilskudd og skogfond til absolutt alle – per e-post for brukere som har oppgitt 

dette og med papirpost til resten. NMSK- og skogfondvedtak journalføres i kommu-

nens sak-/arkivsystem, det vil si at vedtakene dobbeltregistreres i Webskas og P-360°.  

3.2.5.3 Ansattes kompetanse 

Landbrukssjefen er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Han 

arbeidet i landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til utgangen av 2009, 

senest som landbruksdirektør (avdelingsdirektør for landbruksavdelingen). 

 

Ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning: Fem ansatte har mastergrad; den 

sjette har bachelorgrad. Landbrukskontoret har ikke en kompetanseplan, men ansatte drar på 

årlige kurs (skogkurs etc.) og konferanser (fellessamlinger hos fylkesmannens landbruks-

avdeling mv.).  

 

De seks ansatte er gjennomsnittlig 54 år gamle og har vært ansatt gjennomsnittlig 19 år. To av 

seks ansatte er kvinner. 

 

–De fleste ansatte ved Follo landbrukskontor har jobbet her i mange år og kjenner Follos 

landbruk ut og inn. Omfattende saker drøftes på mandagsmøter. Erfarne medarbeidere belyser 

saken med driftsenhetens historikk. Det tar tid å bli god på landbruksjuss; man bør ha vært 

gjennom noen saker. Som sist ansatt (2016) opplever jeg landbrukskontoret som et velfunge-

rende team med mye kollegaveiledning, sier rådgiver (naturforvaltning).  

 

Ansatte har god forståelse av forvaltningslovens etikk, som likebehandling. –Juridiske spørs-

mål må vi i stor grad finne ut av selv, men jurister i Ås og de andre kommunene bistår av og 

til, sier skogbrukssjefen. 

 

–Landbruksdirektoratets regelverk er omfattende og litt rigid. Med de ansattes erfaring og 

kompetanse har Follo landbrukskontor likevel meget god kontroll på regelanvendelsen, 

inkludert tilskuddsforvaltningen. Kontoret har ingen utfordringer på saksområder som vi 

kjenner til, uttaler underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling til revisor.  

3.2.5.4 Rutinebeskrivelser 

Landbrukskontoret oppdaterte alle sine rutinebeskrivelser og utarbeidet noen nye i 2017. 

Kontoret har i dag 24 rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelsene er arkivert på fellesområde på 

server, slik at de er tilgjengelig for alle medarbeidere. Landbrukssjefen vil i 2018 gjennomgå 

alle rutinebeskrivelsene og gjøre enkelte oppdateringer, samt datere og signere dem.  

 

Rutinebeskrivelser sprer kompetansen i teamet. –Rutinebeskrivelser er viktig for å få jobben 

gjort når medarbeidere har fravær. F.eks. har vi en rutinebeskrivelse for å utstede produsent-

nummer i Landbruksregisteret til nye gårdbrukere. Fra tid til annen får vi telefon fra gårdbru-

kere som står i kornmølla for å levere korn, men som mangler produsentnummer. Dersom 

landbruksveilederen er på ferie, er det kritisk, men med rutinebeskrivelsen klarer medarbei-

dere å registrere produsentnummer, forteller landbrukssjefen.   
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Et annet eksempel er autorisasjonsbevis for bruk av sprøytemidler (sprøytesertifikat): –Land-

brukskontoret skriver ut bevisene fra Mattilsynet, noe som tar ca. fire uker, men ved akutt 

behov kan landbrukskontoret gi midlertidig bevis for to måneder. Når jeg har ferie, kan 

medarbeidere se i rutinebeskrivelsen hvordan det gjøres, forteller landbruksveileder (produk-

sjonstilskudd).  

 

Rådgiver (naturforvaltning) savnet retningslinjer for skogsveier tilpasset lokale forhold. 

Landbrukskontoret utarbeidet retningslinjer, og kommunenes hovedutvalg vedtok dem. 

Retningslinjene fastsetter hvilken dokumentasjon som skal medfølge søknaden og hva som 

skal behandles politisk.  

 

Landbrukssjefen har laget en mal for rutinebeskrivelser. –Utfordringen er løpende tilføyelser 

til rutiner. Om sommeren har vi mer tid til å gå gjennom tekster. En årlig oppdatering av alle 

rutinebeskrivelser kan være en god rutine, sier rådgiver (naturforvaltning). 

  

Landbrukskontoret vedtar store tilskuddsbeløp og behandler saker som kan ha stor økonomisk 

betydning for søkeren, som fradeling av eiendom. –Nåværende landbrukssjef, som tiltrådte i 

2013, har et tydelig fokus på vår rolle som offentlig forvaltning, sier skogbrukssjefen. 

3.2.5.5 Likebehandling – habilitet 

Den tidligere kombinasjonen av rådgivning og forvaltning ved landets landbrukskontorer 

kunne skape habilitetsutfordringer. Med oppgaveendringen på 2000-tallet ble det løsere bånd 

mellom landbrukskontor og gårdbrukere. Landbrukskontorene kunne tidligere fremstå som 

landbrukets redskap; nå ble det tydeligere at de er kommunenes redskap.  

 

–Intensjonen med interkommunalt landbrukskontor var å spare penger, men en gunstig 

bieffekt er avstand til brukerne og likebehandling, sier landbrukssjefen. –Landbrukskontoret 

er i dag bevisst sin rolle som forvaltningsmyndighet og har høyt fokus på likebehandling.  

 

Hvem som mottar hva i statstilskudd, er offentlig tilgjengelig. –Politikere og allmenhet kan få 

innsyn i vår saksbehandling. Kameraderi med søker ville ha blitt oppdaget. Det er en fordel 

for tilliten til vår habilitet at ingen av oss er bønder, sier rådgiver (naturforvaltning). Ingen av 

dagens ansatte ved Follo landbrukskontor har landbrukseiendom i Follo eller nær slekt som er 

engasjert i landbruk i Follo.  

 

–Jeg har hatt tre sjefer siden 2001, og ingen av dem har hatt gårdsbruk i Follo; én var riktig-

nok bror av en gårdbruker. Hvis jeg føler at jeg har for nært kjennskap til en som søker 

produksjonstilskudd, kan jeg be en kollega behandle søknaden, men det har aldri skjedd. 

Inhabilitet har ikke vært noe problem ved Follo landbrukskontor siden 2001, og trolig heller 

ikke i 1990-årene, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

–Personlig integritet har vi hatt hele tiden, presiserer landbruksveileder (hydroteknikk), som 

har arbeidet ved Follo landbrukskontor siden 1992. –Jeg har aldri opplevd å få tilbud om en 

fordel for å ordne et vedtak, poengterer rådgiver (lovforvaltning).  

3.2.5.6 Klagebehandling 

Lovsaker 

Hvis grunneier klager på Follo landbrukskontors vedtak, behandler landbrukskontoret saken 

på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, går klagen videre til fylkesmannens landbruksavde-
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ling. Ski kommune vil først ha klagesaker til politisk behandling i utvalg for teknikk og miljø 

før de går til fylkesmannen; for de andre kommunene sendes klager rett til fylkesmannen.  

 

De siste 3,5 år har fylkesmannen behandlet følgende klager i lovsaker fra Follo:  

  

KLAGER FRA GÅRDBRUKERE I FOLLO – FYLKESMANNENS BEHANDLING 

Klager på enkelt-

vedtak i lovsaker 
2015 

(antall) 
2016 2017 2018 

1. halvår 

2015–18 
Sum 

Herav medhold for 

Follo landbrukskontor 

Jordlova 2 3 5 0 10 7 (70 %) 

Konsesjonsloven 1 0 0 0 1 0 (0 %) 

Skogbruksloven 0 0 1 0 1 0 (0 %) 

Sum 3 3 6 0 12 7 (58 %) 
Kilde: Follo landbrukskontor.  

Grunnlaget er ca. 70 enkeltvedtak per år etter jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov, hvorav ca. 30 vedtak om 

deling og omdisponering etter jordlova, ca. 20 vedtak om konsesjon for erverv av landbrukseiendom, ca. 10 

vedtak om hogst innenfor Marka etter skogbruksloven og ca. 10 vedtak om landbruksveier.  

 

Tilskuddssaker 

–Follo landbrukskontor mottar svært få klager på tilskuddsvedtak, selv om søkerne har klage-

adgang og opplyses om det. Dette skyldes at regelverket er klart og at søkerne innretter seg 

etter det, opplyser landbrukssjefen. Han har gjennomgått saksbehandlingen av tre tilskudds-

ordninger i treårsperioden 2015–2017:   

 Produksjonstilskudd (PT): Follo landbrukskontor mottar ca. 350 PT-søknader per år, 

det vil si vel 1 050 søknader i treårsperioden. For 13 søknader ble tilskuddet avkortet 

på grunn av manglende gjødselplan eller plantevernjournal, noe regelverket krever; én 

av disse ble påklaget, men ikke tatt til følge. Fire søkte om dispensasjon fra søknads-

frist, hvorav tre ble avslått og én innvilget av fylkesmannen. 15 søknader kom på 

feilliste av ulike grunner (feil i søknad, feil av landbrukskontoret, feil oppføring i 

registre etc.), noe som førte til forsinket utbetaling.   

 Regionalt miljøprogram (RMP): Follo landbrukskontor mottar ca. 180 RMP-

søknader per år. RMP-tilskudd krever en grundig saksbehandling der mange søknader 

blir rettet i henhold til regelverket, som er noe komplisert. Landbrukskontorets 

justeringer og rettelser blir i all hovedsak godtatt av søker. Landbrukskontoret mottok 

to klager i treårsperioden, som ble avslått. 

 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering: Follo landbrukskontor mot-

tar ca. 25 SMIL-søknader per år, samt 10 søknader om drenering som er en beslektet 

tilskuddsordning. Tilskudd til SMIL og drenering diskuteres i forkant med gårdbruker 

og eventuelt planlegger. Én søknad i 2016 ble avslått; dette ble ikke påklaget. 

 

–Vi kunne ha avslått alle søknader med feil, deretter mottatt klage og laget klagesak, men dét 

ville være en firkantet forvaltning som ingen er tjent med, sier landbrukssjefen. –Men vi 

godtar ikke alle søknader som kommer fra brukerne. Vi etterlyser manglende opplysninger, 

retter feil og foretar en grundig saksbehandling. 

3.2.5.7 Service til gårdbrukerne 

Follo landbrukskontor har åpningstid mandag–fredag kl. 8.00–15.30. Gårdbrukere kan stikke 

innom spontant og snakke med saksbehandler; ofte får de hjelp med én gang. –Gårdbrukerne 

er nok fornøyd med denne servicen. De har som regel en annen jobb på dagtid, så de kommer 

ikke i utrengsmål. Alt foregår dessuten digitalt nå, sier landbruksveileder (produksjonstilsk.).  
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–Våre ansatte står på og holder fristene. Byggesaksbehandling kan ta ett år i noen kommuner; 

landbrukskontoret bruker én måned eller unntaksvis to måneder hvis vi må innhente flere 

opplysninger (sjekke fornminner el.l.). Jeg ser i grunnen ikke at landbrukskontoret kan bli mer 

effektivt, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver kjenner Follo landbrukskontor bl.a. fra vann-

miljøsamarbeidet (PURA). –I et aktivt jordbruksområde er det viktig å ha et aktivt landbruks-

kontor. Mitt inntrykk er at Follo landbrukskontors ansatte er faglig oppegående og tar tak i 

ting kjapt. De holdt f.eks. et informasjonsmøte om tørken i sommer. Sett fra mitt ståsted er det 

bare positivt å si om Follo landbrukskontor. Gårdbrukerne er godt fornøyd etter det jeg hører, 

sier NLR-rådgiveren. 

3.2.5.8 Brukertilfredshet 

Revisors spørreundersøkelse (Questback) inneholdt en del med gårdbrukerrelaterte spørsmål. 

Respondentene gir følgende snittskår her: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback), utsendt 21.8.2018. 30 mottakere, hvorav 24 svarte (80 %). 

Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 Særdeles godt), samt "Vet ikke".  
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Til disse spørsmålene ga respondenter to kommentarer: 

 "Jeg får alltid god hjelp på landbrukskontoret. De gir alltid god informasjon om 

gjeldende regelverk og er alltid hjelpsomme og imøtekommende. Tilskuddssøknader 

og andre søknader behandles raskt." 

 "Kjenner lite til interne forhold og saksbehandling på kontoret. Inntrykket mitt er 

imidlertid at det er god kvalitet på saksbehandlingen og jeg er ikke kjent med at det 

foreligger klager eller misnøye med kontoret." 

3.3 Vurdering 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 

a flg. sier (s. 26) at "avtalene som inngås er bilaterale mellom den enkelte deltakerkommune 

og vertskommunen, i motsetning til vertskommune med nemnd der avtalen er felles for alle 

deltakerne. Det betyr at det må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og verts-

kommunen. Disse kan være likelydende" (s. 26). Follo landbrukskontors samarbeids-

kommuner har likevel valgt å inngå en felles avtale. Revisor antar at dette ikke er noen stor 

feil. En felles avtale er i hvert fall oversiktlig.  

 

De seks ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning og årelang erfaring fra land-

bruksforvaltning. Med sin erfaring som fylkesmannens landbruksdirektør til 2009 har land-

brukssjefen utvilsomt tilført Follo landbrukskontor verdifull kompetanse. 

 

Follo landbrukskontors saksbehandlingsrutiner er betydelig utviklet de siste fem årene:   

1. I 2013 tok Follo landbrukskontor, sammen med Ås kommune, i bruk sak-/arkivsyste-

met Public 360°. Alle dokumenter etter den tid arkiveres digitalt.   

2. I 2016 lukket landbrukskontoret avvikene som fylkesmannens forvaltningskontroll 

påviste i november 2015.  

3. Fra 2016 er kontrollaktiviteten etter vedtak om tilskudd til jordbruk og skogbruk 

betydelig økt.  

4. I 2018 har landbrukskontoret fått på plass rutinebeskrivelser for det aller meste.  

 

Follo landbrukskontor har i 2017–2018 utarbeidet 24 rutinebeskrivelser. Revisor finner dem 

gjennomarbeidet og velskrevne. Noen betegnes "rutine" og andre "rutinebeskrivelse", men 

dette er mindre vesentlig.14 Av og til er det uklart om en rutinebeskrivelse er ferdig og god-

kjent. Årlig oppdatering av rutinebeskrivelser, f.eks. hver sommer, kan være hensiktsmessig. 

 

Follo landbrukskontor har 37,5 timers åpningstid per uke. Gårdbrukere kan gå innom og få 

hjelp med én gang. Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i 

lovsaker. I tilskuddssaker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor frem-

står som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og høy service. Brukerundersøkelser 

vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste brukerundersøkelse ble utført i 2013.  

  

I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 (av 6), 

det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til landbrukskontorets 

kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at kontoret i høy grad 

behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare skår 4,3 for kontorets 

                                                 

14 Rutine vil si "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Man kan ha en god rutine/praksis uten å ha det 

nedskrevet. Og rutinebeskrivelser stemmer ikke alltid med etablert praksis.   
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effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. Et par forbedringspunkter 

er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6).  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte i november 2015 kontroll av 

tilskuddsforvaltningen på Follo landbrukskontor med hovedvekt på nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket. Tilsynsrapporten fastslo tre avvik og en merknad. Tre år senere er fylkesmannens 

landbruksavdeling langt mer positiv: –Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt land-

brukskontor, uttaler underdirektør til revisor.  

3.4 Konklusjon 

Etablering av interkommunalt landbrukskontor i 1994 og overføring av landbruksrådgivning 

til andre aktører på 2000-tallet ga en distanse til brukerne som bidro til likebehandling og 

habilitet. Kontorets saksbehandlingsrutiner er utviklet de siste fem årene – med digitale 

dokumenter, lukking av avvik påpekt av fylkesmannen, økt kontroll av tilskudd, og utarbei-

ding av rutinebeskrivelser. Ansatte ved Follo landbrukskontor fremstår med høy bevissthet 

om rollen som forvaltningsmyndighet. 

 

Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene ble fastsatt i Avtale om admini-

strativt vertskommunesamarbeid (2014). Samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets 

rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-

område fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens plan- og 

byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra Follo landbruks-

kontor. Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter ved landbrukskontorets saks-

behandling for deltakerkommunene. 

 

Landbrukskontoret har i lovsaker en saksbehandlingstid på normalt én måned. I tilskudds-

saker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt tre–fire klager i 

året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av klagene.  

 

Follo landbrukskontors forvaltning synes godt forankret i det nasjonale regelverket og i 

samsvar med god forvaltningsskikk. Saksbehandlingen holder høy kvalitet. Landbruks-

kontoret yter meget gode tjenester til gårdbrukerne. Follo landbrukskontor er et veldrevet 

regionalt landbrukskontor.  
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4 IVARETAKELSE AV DELTAKERKOMMUNENES INTERESSER 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Follo landbrukskontor skal fungere som et kompetansesenter for deltakerkommunene, 

som skal ha nytte av landbrukskontorets innspill til kommuneplaner mv. 

 Follo landbrukskontor skal informere godt om sin saksbehandling og drift.  

 Folkevalgte skal ha mulighet for innsyn og kontroll med Follo landbrukskontors saksbe-

handling og drift. Prinsipielle saker skal fremmes for politiske organer i deltaker-

kommunene. 

 

Det heter følgende i kommuneloven § 1: "Formålet med denne lov er å legge forholdene til 

rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og 

effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen 

av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til 

rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Arealforvaltning 

4.2.1.1 Kommuneplanlegging 

"Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale 

vannmiljøplaner m.m. […] Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i 

samarbeidskommunene", opplyser nettsidene. 

 

Årsmelding 2017 opplyser (s. 8): "Landbrukskontoret har deltatt i kommuneplanprosesser i 4 

kommuner i 2017, Ski/Oppegård (Nordre Follo), Frogn, Nesodden og Vestby. Vi har deltatt 

på møter der det er gitt muntlige innspill og kontoret har i tillegg gitt skriftlige innspill."  

 

Kommunene har i kommuneplaner og områdereguleringsplaner nedfelt noe ulikt syn på spredt 

boligbygging: 

 Ski og Vestby har i flere tiår vært meget restriktive; boligbygging skal foregå på 

definerte boligfelt. 

 Frogn har åpnet for spredt boligbygging i nordre del av kommunen.  

 Ås har tillatt spredt boligbygging, men det er innstrammet i siste kommuneplan.  

 Nesodden har tillatt noe spredt boligbygging, men strammer nå inn.  

 

Kommunene retter seg i hovedsak etter Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus (2015), som legger stor vekt på fortetning og utbygging i nærheten av 

kollektivknutepunkter, især jernbanestasjoner. 

  

Problemstilling nr. 2: Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte 

deltakerkommune? 

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

og driften ivaretatt? 
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–Follo landbrukskontors viktigste rolle i arealforvaltning er at vi deltar i kommuneplanproses-

sene. Vi trekkes nå inn i kommuneplanarbeidet mer enn for et par år siden. Men å følge med 

på seks kommuners planprosesser, kan være krevende. Dette er store prosesser med mange 

aktører der det kan være vanskelig å komme til orde. Landbrukskontoret har enkelte ganger 

mottatt områdereguleringsplaner først når de sendes ut på offentlig ettersyn, noe som er for 

sent, sier landbrukssjefen. Han minner jevnlig kommunene om at landbrukskontoret har en 

rolle i kommuneplanarbeidet.   

 

Skogbrukssjefen supplerer: –Mitt inntrykk er at kommunene opplever Follo landbrukskontor 

som sitt kompetansesenter for jord- og skogbruk, men det er litt opp til kommunene å bruke 

oss. Follo landbrukskontor har mye kontakt med en del ansatte i deltakerkommunene.  

 

–Ulempen med et interkommunalt kontor er at man havner litt på utsiden av kommunene. Vi 

må jobbe aktivt med relasjoner og nettverk med de seks kommunene. Det gjelder å bli kjent 

med ansatte. Ved personellutskifting i plan- og byggesaksavdelingene kan kommunikasjonen 

svikte. Enkelte kommuner har i 2018 invitert landbrukskontoret så mye at vi ikke rekker å 

delta på alt, sier rådgiver (naturforvaltning). 

 

Landbruksveileder (hydroteknikk) har samarbeidet med kommunenes geodata-avdelinger om 

utarbeiding av landbrukskart og oppdatering av kommunenes kartbaser i LNF-områder. 

 

–Ved siden av å forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene i jordbruk og skogbruk, skal 

landbrukskontorene gi innspill til kommunenes arealplaner. Også på planområdet er vårt 

inntrykk at Follo landbrukskontor gjør en god jobb, sier underdirektør i fylkesmannens 

landbruksavdeling.   

4.2.1.2 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 

"I sum er det omdisponert 204 dekar dyrka og dyrkbar jord i Follo i 2017. I følge Kostratall 

(noe underrapportering er registrert) er det i perioden 2010 til 2017 omdisponert 737 dekar 

dyrka jord og 785 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved regulering etter plan- og 

bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven", sier Årsmelding 2017 (s. 8).  

 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk inneholder statistikken Kommunal forvaltning av 

landbruksarealer, som gir oversikt over søknader om omdisponering av dyrket eller dyrkbar 

jord i de seks Follo-kommunene: 

 2016: Seks søknader om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord kom inn, hvorav fire 

ble avslått. To søknader ble innvilget – én i Ås og én i Oppegård.  

 2017: To søknader kom inn, som begge ble avslått. Intet landbruksareal ble omdispo-

nert i 2017.  

 

Nasjonal jordvernpolitikk ble innstrammet rundt 2005. –Follo landbrukskontor følger jord-

lova. I områder der arealformålet er landbruk, blir det som regel avslag på søknader om 

omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Svært lite areal omdisponeres etter jordlova i Follo. 

Omdisponering skjer hovedsakelig i kommuneplaner og områdereguleringsplaner. Follo land-

brukskontor gir innspill, men har som regel liten innflytelse på omregulering. Når kommune-

plan/områdereguleringsplan først har omdisponert dyrket areal til utbygging av samferdsel, 

næring eller bolig, gjelder ikke jordlova (jf. § 2), påpeker rådgiver (lovforvaltning).   

 

Follo landbrukskontor har hatt liten innvirkning på vedtak om to store omdisponeringer av 
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dyrket jord i Follo:   

 IKEA: Vestby kommunestyre omregulerte i 2016 Delijordet fra arealformål NLF til 

forretninger. IKEA har fått byggetillatelse til oppføring av varehus, forutsatt jordflyt-

ting til arealer som i dag ikke er dyrkbare.  

 E18: Statens vegvesen skal bygge ny E18 gjennom Follo. "Rundt 400 mål med dyrket 

mark ligger i veien for den nye, firefelts motorveien fra Østfold til Vinterbro", 

opplyser Østlandets Blad (30.8.2018). Også her planlegges jordflytting – av Samferd-

selsdepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet. 

 

Follo landbrukskontor har deltatt aktivt i planleggingsfasen av disse omdisponeringene, for å 

sikre best mulige landbruksfaglige løsninger.  

4.2.2 Natur- og miljøforvaltning 

4.2.2.1 Vannområdearbeid 

"Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvalite-

ten i Vansjø–Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i Temagruppe land-

bruk i dette vannområdet. Det var 3 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2017, hvor Follo 

landbrukskontor var arrangør av et av møtene. Det ble arrangert felles temagruppemøte for 

vannområdene Morsa og PURA i Son 31. mai. Hovedtema var bekker, vann, vassdrag med 

vegetasjon og kantsoner. I 2017 har 10 foretak og til sammen 44 eiendommer fått besøk av 

miljørådgiver med rådgivning om jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske 

tiltak. Landbrukskontoret har avtale med en miljøplanlegger som har laget 21 miljøplaner i 

Morsa i 2017. Av disse er 6 planer utført", opplyser Årsmelding 2017 (s. 10).  

 

Videre står det om vannområde PURA, som omfatter Gjersjøen, Årungen og Bunnefjorden: 

"Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder Temagruppe landbruk. Det var 3 møter i 

temagruppe landbruk i 2017. Landbrukskontoret har gjennomført registrering og planlegging 

av miljøplaner på samtlige landbrukseiendommer som ønsket dette i vannområdet. 197 land-

brukseiendommer er miljøregistrert og 63 planer for hydrotekniske tiltak er utarbeidet av vår 

miljøplanlegger. Av disse er 50 planer blitt utført." 

 

Kommunene har gått sammen om å ansette to vannområdeledere.15 Follo landbrukskontor 

samarbeider med disse. Landbrukssjefen leder PURAs temagruppe landbruk. Begge vann-

områder har handlingsplan for landbruk. Gårdbrukerne oppfordres til å unngå høstpløying, 

som gir næringsavrenning til vassdragene. Landbrukskontoret har arrangert og deltatt på 

mange fagmøter sammen med bondelag om dette. 

 

–Vannmåling i Vansjø dokumenterer klar bedring i vannkvaliteten, påpeker landbruksveileder 

(hydroteknikk), som sitter i temagrupper landbruk for Morsa og PURA.   

4.2.3 Folkevalgtes innsyn og kontroll  

4.2.3.1 Informasjon fra Follo landbrukskontor 

Samarbeidet med deltakerkommunene avhenger av at disse kjenner til Follo landbrukskontor. 

Landbrukskontorets viktigste styringsdokumenter er:  

                                                 

15 Interkommunale vannmiljøsamarbeid i Norge kom på slutten av 1990-tallet. EUs vanndirektiv (2007) ble 

inkludert i Forskrift om vannforsyning og drikkevann i 2016. 
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 Tertialrapporter etter 1. og 2. tertial. 

 Årsmelding 2017 (17 sider) med regnskapsoversikt.  

 Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021 (åtte sider). 

 Virksomhetsplan 2018 (fire sider).   

 

Dokumentene er inndelt i seks arbeidsområder: 

1. Økonomiske virkemidler – tilskuddsforvaltning – kontroll. 

2. Juridiske virkemidler – lovforvaltning.  

3. Arealforvaltning. 

4. Miljøforvaltning. 

5. Næringsutvikling. 

6. Økonomi og organisasjon. 

 

Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak, 

utviklingsoppgave og resultatindikatorer.  

 

–Styringsdokumentene finnes på Follolandbruk.no. Jeg har også anmodet koordinerende 

utvalg om at årsmelding og delegerte vedtak legges frem for hovedutvalgene til orientering, 

sier landbrukssjefen.  

 

Koordinerende utvalg avholder møter hvert tertial. Landbrukssjefen forbereder saker og deltar 

som sekretær.  

 

Follo landbrukskontor kommuniserer også muntlig med kommunene: 

 Landbrukssjefen holdt i 2015–2017 fire presentasjoner om kommunenes landbruks-

oppgaver og landbrukskontorets virksomhet for hovedutvalg i Ås, Ski, Frogn og 

Oppegård kommuner. Han holdt en presentasjon for Frogn kommunestyre i 2016, som 

er det eneste kommunestyret som har forespurt ham. Han orienterte om landbruks-

kontorets virksomhet på kontrollutvalgenes fellesmøte i 2016. 

 I forbindelse med konkrete saker har landbrukssjefen stilt opp i hovedutvalg for 

teknikk og miljø i Ås kommune og utvalg for teknikk og miljø i Ski kommune. –Jeg 

stiller gjerne i hovedutvalgsmøter litt oftere, sier landbrukssjefen.  

 Landbrukskontorets ansatte har løpende kontakt med kommuneadministrasjonene, i 

første rekke virksomheter for plan, miljø, geodata og byggesak, samt kommunaltek-

nikk. Landbrukskontoret deltar i kvartalsvise møter i nettverk for miljørådgivere. 

Landbrukssjefen vil presentere landbrukskontorets oppgaver i forum for byggesaks-

behandlere i november.  

 

Follo landbrukskontor fikk nye internettsider i 2017 (Follolandbruk.no). Her opplyses at 

"Landbrukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som 

gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Nettsidene er inndelt i seks faner:  

 Om Follo landbrukskontor – her finner man: Kontakt oss, Postlister, Kommunesam-

arbeid, Arbeidsoppgaver og Dokumenter.  

 Jordbruk: Under Søk om tilskudd/Produksjons- og avløsertilskudd, finner man 

eksempelvis tabellen "Når skal jeg søke om hva i 2018?" 

 Skogbruk. 

 Eiendom og næringsutvikling: Her finner man nettartikkelen "Næringsutvikling i land-

bruket". –Her kommer mer fokus på gründervirksomhet, opplyser rådgiver (lovforv.).  

 Natur og vilt. 
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 Kart.  

 

Nettsidene retter seg i stor grad til gårdbrukere. Her ligger 40 nettartikler og et stort antall 

arkiverte dokumenter med god søkefunksjon, samt mange lenker til eksterne sider.  

 

–Landbrukssjefen har de siste par årene forbedret rapporteringen med bedre struktur og 

sammenheng mellom dokumentene, samt bedre internettsider, oppsummerer skogbrukssjefen. 

4.2.3.2 Folkevalgtes innsyn i saker 

Vedtak etter jordlov og konsesjonslov legges etter hvert tertial ut på nettsidene (Om Follo 

landbrukskontor/Dokumenter). "Delegerte vedtak fra landbrukssjefen 1. tertial 2018" (tre 

sider) viser vedtakene fordelt på kommunene. Folkevalgte, innbyggere og journalister kan få 

tilsendt hele saken om de ønsker det.  

 

Ukentlige postlister produseres i P-360° og publiseres på Follolandbruk.no (Om Follo land-

brukskontor/Postlister). Postliste uke 39 (ti sider) viser inn- og utgående dokumenter. Interes-

serte kan kontakte landbrukskontoret og få digital tilgang til dokumenter. Personlige opplys-

ninger, som familierelasjoner, legeerklæring og kontoopplysninger, holdes tilbake (sladdes 

eller hele dokumentet unntas offentlighet). 

 

–Allmenhetens innsynsrett følger av offentlighetsloven. Folkevalgte, innbyggere og journalis-

ter får se alle dokumenter som de ber om å få se; det er ikke vanskelig. Men vi mottar i grun-

nen få innsynsbegjæringer. Flest innsynsbegjæringer får vi på skogsarbeid. Naturvernforbun-

det i Oslo/Akershus får innsyn i alle hogstmeldinger i Marka, opplyser landbrukssjefen.  

   

Allmenheten gis innsyn også på andre måter. Rådgiver (naturforvaltning) nevner en 

landbruksveisak i Ås: –Skogsveien kommer i et turområde, der skogeier i samarbeid med Ås 

turlag har lagt om stien. I slike saker sendes nabovarsel til naboer, men ikke til alle innbyg-

gere som kan være turgåere. En orienteringssak fremmes for Ås kommunes hovedutvalg for 

teknikk og miljø i september.   

4.2.3.3 Folkevalgtes kontroll 

Handlingsprogram og budsjett 2019 angir (s. 1) Follo landbrukskontors hovedmål: "Samar-

beidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 

Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en 

effektiv og faglig god måte." 

 

Follo landbrukskontor hadde tidligere et målkart basert på Ås kommunes målstyringssystem. 

–I 2017 utarbeidet vi i samråd med koordinerende utvalg et nytt resultatrapporteringssystem 

med nye målformuleringer, som stemmer mer med landbrukskontorets arbeidsfelt. Dette har 

vi brukt i Årsmelding 2017 og handlingsprogrammene for 2018 og 2019, sier landbrukssjefen. 

 

Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) skal legges frem til politisk behandling i 

deltakerkommunene. Landbrukssakene er gjerne lagt til hovedutvalg for plan, teknikk og 

miljø el.l., og de kan gå videre til formannskap og kommunestyre. Landbrukssjefen vurderer i 

samråd med rådmennene hvilke saker som er kurante og hvilke som er prinsipielle.  

 

En ukurant sak er eksempelvis et aksjeselskaps søknad om erverv av en landbrukseiendom i 

Vestby med dispensasjon fra boplikten. Landbrukssjefen var saksbehandler for konsesjons-
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saken, og rådmannen i Vestby kommune fremmet saken for formannskapet i september.  

  

–De aller fleste saker anses som kurante. Saker til politisk behandling forekommer meget 

sjelden – om lag én gang årlig per deltakerkommune, opplyser landbrukssjefen. Han har 

denne fireårsperioden ennå ikke hatt saker i alle kommunestyrer. –Fra 2018 legger vi også alle 

større landbruksveisaker frem til politisk behandling, noe vi har avklart med koordinerende 

utvalg.  

 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt en del med kommunerelaterte spørsmål. Responden-

tene gir følgende snittskår her: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 

Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar. 

 

Til disse spørsmålene gir respondenter fire kommentarer: 

 "Ref. spørsmål 3. Saksbehandling skjer delegert. Folkevalgte har ikke annet innsyn 

eller 'kontroll' her enn det de har for annen saksbehandling som skjer på delegert 

myndighet. Alle saker er imidlertid offentlige, og folkevalgte har som alle andre rett til 

innsyn. I fbm. tertial- og årsmelding rapporteres det også på vedtak slik at folkevalgte 

har oversikt over saker som behandles, og ev. kan gi tilbakemelding dersom de ønsker 

flere saker behandlet politisk (dvs. har mulighet til å vurdere landbrukskontorets 

vurdering av om saker er kurante eller ikke). Landbrukskontoret har også i noen grad 

dialog med rådmann/administrasjon i deltagerkommunene om slik vurdering – i 

forkant av behandling og som del av vurdering av om saker er kurante eller ikke." 

 "Av den lille erfaringen jeg har med dette, virker det som kommunen ikke bruker 

landbrukskontoret nok. De burde bruke det mer aktivt i saksbehandling og i utred-
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ninger. Virker som de ikke tenker på at de sitter på mye viktig kompetanse." 

 "Folkevalgte har lite med driften av kontoret, det er landbrukssjefens ansvar." 

 "Generelt godt samarbeid med leder og god dialog på overordnet nivå." 

4.3 Vurdering 

Follo landbrukskontor har i 2018 tre hoveddokumenter: Årsmelding 2017, Handlingsprogram 

2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021 og Virksomhetsplan 2018. Alle tre dokumenter 

er velskrevne. Revisor anbefaler imidlertid at dokumenter gis titler som er referérbare. Land-

brukssjefen vil forenkle handlingsprogrammets tittel til: Handlingsprogram og budsjett 2019.   

 

Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på resultatstyring (tidligere kalt mål-

styring). Et nytt system for resultatrapportering for Follo landbrukskontor kom på plass i 

2017. Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak, 

utviklingsoppgave og resultatindikatorer.  

 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der respondentene 

gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 5,1) får landbruks-

sjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at kommunen viderefører 

landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for samarbeid mellom Follo land-

brukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets innspill til kommuneplanlegging og 

byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehand-

ling og drift av landbrukskontoret (3,9).   

 

Follo landbrukskontor er et godt og tilgjengelig kompetansesenter for deltakerkommunene 

(skår 4,7), men samarbeidet er et forbedringsområde. Dette er ofte tilfellet for interkommu-

nale virksomheter, som følge av at de er organisert utenfor ordinær kommuneadministrasjon.  

4.4 Konklusjon  

Follo landbrukskontors Årsmelding 2017, Virksomhetsplan 2018 og Handlingsprogram og 

budsjett 2019 er informative dokumenter. Et nytt system for resultatrapportering for Follo 

landbrukskontor kom på plass i 2017. Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på 

resultatstyring.  

  

Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i deltaker-

kommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til politisk behand-

ling har forekommet om lag én gang årlig per deltakerkommune. Fra 2018 legges alle større 

landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene.  

 

Revisors spørreundersøkelse viser at landbrukssjefens ledelse av landbrukskontoret anses som 

meget god, og det er meget sannsynlig at kommunene viderefører landbrukssamarbeidet 

fremover. Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av 

landbrukskontoret. Med plassering utenfor ordinær kommuneadministrasjon er samarbeid 

med deltakerkommunene en kontinuerlig utfordring. Landbrukssjefen er opptatt av å være "på 

tilbudssiden" med informasjon. 
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5 EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FELLES LANDBRUKSKONTOR 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Follo landbrukskontors personellbruk (årsverk) skal være lavere enn før det interkommu-

nale samarbeidet startet.  

 Driftsutgiftene skal være på nivå med eller lavere enn i sammenliknbare kommuner og 

lavere enn i kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.  

 

Kommunelovens formål (§ 1) er "å legge forholdene til rette for … en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale… fellesinteresser".  

 

Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Målet for kontoret er å være et effektivt og 

faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne".  

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor 

5.2.1.1 Historisk utvikling 

Staten ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus overtok 1.1.1981 de kommunale landbruks-

kontorene. Seks Follo-kommuners landbrukskontorer ble etter hvert sammenslått til ett statlig 

regionalt landbrukskontor med tilsammen 12,2 årsverk. Det regionale landbrukskontoret ble 

1.1.1994 igjen overført til kommunene. 

 

Landbrukskontoret ble gradvis nedbemannet. I 2012 gikk personellet ned fra syv til seks 

stillinger, som i dag. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ett årsverk per deltakerkommune.  

 

–Et felles landbrukskontor kan ha flere ansatte og spesialiserte medarbeidere, noe som gir 

bedre faglighet og større effektivitet. Interkommunalt landbrukskontor har fordeler når det 

gjelder både kompetanse og kapasitet, påpeker landbrukssjefen.     

 

–Follo landbrukskontor er en robust organisasjon som takler oppgavesvingninger. Dette 

kommer godt med ved behandlingen av 180 avlingsskader høsten 2018, sier rådgiver (lovfor-

valtning).  

 

I Akershus har man regionale landbrukskontorer i Follo, Nedre Romerike (Lørenskog, 

Rælingen, Skedsmo og Nittedal, samt Oslo) og Øvre Romerike (Ullensaker og Gjerdrum).  

 

Fylkesmannens landbruksavdelings underdirektør kommenterer: –Utfordringen i kommunal 

landbruksforvaltning er at kommunene skal forvalte et stort antall statlige støtteordninger. 

Også i Akershus finnes kommuner med eget landbrukskontor med én ansatt, som må beherske 

regelverket på en lang rekke områder. Over slike små landbrukskontorer er det ofte en virk-

somhetsleder som ikke har landbruksfaglig bakgrunn. Kontoret er sårbart for endringer i 

Problemstilling nr. 3:  I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i 

Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 

administrasjon? 
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personell og oppgaver. Og faren for inhabilitet er noe større, som følge av nærhet i bygde-

samfunn og liten mulighet for medarbeidere til å overta saker. Interkommunalt samarbeid om 

regionkontor er en klar fordel etter landbruksavdelingens mening, uttaler underdirektøren. –Et 

minus ved regionale landbrukskontorer kan være at landbruket står noe utenfor kommunens 

øvrige arbeid med næringsutvikling.   

 

–Interkommunale løsninger har tvunget seg frem i landbruksforvaltning som i landbruksråd-

giving, kommenterer NLR-rådgiveren. –Follo har ikke så stort areal at det er nødvendig for 

kommunene å ha hvert sitt landbrukskontor. Et felles kontor gir bedre fagmiljø med mulighet 

for spesialisering og redusert sårbarhet, sier hun, men tilføyer: – Enebakk har eget landbruks-

kontor, og også dette ser ut til å fungere bra.   

5.2.1.2 Follo landbrukskontors driftsøkonomi i dag 

Regnskap 2017 

Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (23.3.2018) oppgir (s. 13) beløp som ikke stemmer 

helt med regnskapssystemet Agressos tall per 31.12.2017: 

 Sum driftsutgifter oppgis i årsmeldingen til 6 267 924 kr. Korrekt sum utgift er 

30.621 kr lavere.  

 Sum driftsinntekter oppgis i årsmeldingen til 5 998 176 kr. Korrekt sum inntekt er 

4.283 kr lavere. Refusjon miljøfond er presentert som en inntekt; regnskapsmessig sett 

er det bruk av fond. På den annen side er 40 152 kr i mva-kompensasjon (moms-

kompensasjon) ikke tatt med som inntekt.  

 Netto driftsresultat (merforbruk) oppgis i årsmeldingen til 269 748 kr. Korrekt drifts-

underskudd er 26 337 kr lavere. 

 

Landbrukssjefen forklarer at når han utarbeider årsmeldingen, trekker han ut hovedtall fra 

Agresso. –Jeg bruker tallene som er tilgjengelige når jeg lager årsmeldingen. Det regnskaps-

føres i Agresso stadig vekk, og det er Agresso som viser det offisielle regnskapet. Merverdi-

avgift er ikke tatt med verken som inntekt eller utgift (utgifter regnskapsføres eks. mva). 

Økonomiavdelingen fører regnskapet for landbrukskontoret. Det er mulig vi bør endre rutinen 

og be økonomiavdelingen utarbeide regnskapsoversikten for oss. 

  

Revisor oppsummerer Follo landbrukskontors regnskap 2017 slik (jf. Agresso): 

 Sum driftsutgifter: 6 237 303 kr. 

 Sum driftsinntekter: 5 993 893 kr. 

 Brutto driftsresultat: -243 411 kr. 

 Finansposter: 0 kr. 

 Netto driftsresultat: -243 411 kr. 

 Bruk av fond: 243 411 kr, hvorav 44 436 kr fra miljøfond og 198 975 kr fra driftsfond.  

 

Driftsutgifter 2016–2019 

Follo landbrukskontor har driftsutgifter på 6,5 mill. kr i 2018: 
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Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7). (Regnskap 2017: korrigert beløp.) 

 

Lønnsutgiftene utgjør ca. 85 % av driftsutgiftene. Årsmelding 2017 oppgir (s. 15) at sykefra-

været var 1,0 % i 2015, 0,64 % i 2016 og 0,88 % i 2017.  

 

Driftsinntekter 2018 

Rundt 80 % av Follo landbrukskontors driftsinntekter kommer fra tilskudd fra deltakerkom-

munene. De seks kommunene innbetaler til sammen nesten 5,1 mill. kr i 2018, som fordeler 

seg slik: 

 

 
Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).  

 

Inntekt fra refusjoner utgjør 1,1 mill. kr i 2018, herunder 825 000 kr for veterinærvakt, 

113.000 kr for viltforvaltning Ås, 100 000 kr for husleie PURA og 50 000 kr i tilskudd fra 

fylkesmannen. Brukerbetaling beløper seg til beskjedne 100 000 kr. Landbrukskontoret har 

noen få betalingstjenester, som erklæring om konsesjonsfrihet (200 kr) og saksbehandling av 
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SMIL-tilskudd. 

 

Gebyr for konsesjons- og delingssaker, som gir en inntekt på rundt 150 000 kr per år, har blitt 

innkrevd av hver kommune. –Landbrukskontoret utfører saksbehandlingen, så gebyrinntekten 

bør tilfalle vårt budsjett og regnskap. Koordinerende utvalg har vedtatt å innføre dette fra 

2019, sier landbrukssjefen. 

 

Driftsresultat og fond 2016–2019 

Driftsresultat (mer-/mindreforbruk) har utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).  

 

Follo landbrukskontor har to fond: 

 

 
Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).  
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–Koordinerende utvalg følger nøye med på landbrukskontorets økonomi med handlingspro-

gram, tertialrapporter og årsregnskap. Stort sett har vi holdt oss innenfor budsjett. Drifts-

underskudd i 2017, 2018 og 2019 skjer planlagt og i samråd med koordinerende utvalg, som 

vektlegger at deltakerkommunenes tilskudd ikke bør øke mer enn 2,5 % per år. Miljøfondet er 

tiltenkt vannmiljøsamarbeidet, som har en satsning til 2020, opplyser landbrukssjefen.   

 

Effektivitet – kommunesammenlikning 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt to spørsmål om Follo landbrukskontors effektivitet, 

der respondentene gir følgende snittskår: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6, samt "Vet ikke". Anonyme svar. 

 

Statistisk sentralbyrå oppgir følgende ressursbruk på landbruksforvaltning i kommunene: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Kommunal forvaltning av landbruksarealer/Kostra/Utvalgte nøkkeltall. Nesodden, 

Ås og Vestby er i Kostra-gruppe 7. Frogn er i Kostra-gruppe 8. Ski og Oppegård er i Kostra-gruppe 13.   
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Enebakk kommune, som har eget landbrukskontor, brukte 0,4 % av netto driftsutgifter på 

landbruksforvaltningen i 2016; andelen sank til 0,1 % i 2017. Landbrukskontoret hadde 

ekstraordinære utgifter i 2016 som følge av personellutskifting, får revisor opplyst. 

5.2.2 Driftsendringer fremover 

5.2.2.1 Deltakerkommuner 

Fellesnemnda for Nordre Follo kommune gjennomgår alle interkommunale samarbeider.       

–Signalene tyder på at Ski og Oppegård fortsatt vil delta i Follo landbrukskontor. Men den 

sammenslåtte kommunen kan nok be om å regne over fordelingsnøkkelen, sier landbruks-

sjefen. 

 

Enebakk kommunes inntreden i Follo landbrukskontor har vært drøftet tidligere. –Døren står 

åpen for Enebakk kommune, sier landbrukssjefen.  

5.2.2.2 Arbeidsoppgaver 

Kommuner har plikt etter viltloven til å etterspore trafikkskadde dyr. Follo har mange veier og 

jernbaner, og det blir en god del utrykninger. Ås viltvakt ivaretar Ås kommunes ansvar for 

ettersøk av skadd hjortevilt utenom ordinær jakt. Seks personer (jegere) driver en døgn-

bemannet vakttelefon; for dette mottar de vaktgodtgjøring. Andre kommuner har en mer 

dugnadsbasert viltvakt. De som ringer til politiet og varsler om påkjørsel, oppgir ofte feil 

kommune. Politiet må ringe nedover viltvaktenes telefonlister. 

 

Ås kommune delegerte viltforvaltningen til Follo landbrukskontor for rundt ti år siden. Øvrige 

kommuner har beholdt oppgaven selv. Årsaken er tradisjoner for lokalstyre. Mye følelser kan 

knytte seg til viltforvaltning.  

 

Retningslinjer for hjortevilt (elg, hjort og rådyr) er utarbeidet i alle Follo-kommuner. Kommu-

nal administrasjon i forbindelse med elgforvaltningen er delegert til Follo landbrukskontor. 

Grunneierne i Follo elgregion utarbeider en bestandsplan som landbrukskontoret godkjenner. 

 

Rådgiver (naturforvaltning) bruker 15–20 % av sin arbeidstid på viltforvaltning for Ås. De 

fem andre kommunene har saksbehandlere i plan- og byggesaksavdeling eller kommune-

skogsavdeling som har viltforvaltning som en biarbeidsoppgave. Viltforvalterne møtes årlig 

for erfaringsutveksling. 

 

–Viltforvaltning bør etter mitt syn bli en del av Follo landbrukskontors arbeidsområde, fordi 

vilt er en del av landbrukseiendommenes ressurser, fordi det vil gi bedre organisering av vilt-

vakta og fordi det er kostbart at alle kommuner har sin egen viltforvaltning og vaktordning, 

sier landbrukssjefen. –Det er ikke riktig å basere viltvakt på frivillig gratisarbeid. Og politiet 

vil foretrekke en oversiktlig samarbeidsordning der de vet hvem de skal ringe til. Vi prøvde å 

få til en felles viltvakt i 2016, noe som viste besparelse. Landbrukskontoret har kapasitet til å 

administrere en felles viltvakt for de seks kommunene, forutsatt at mesteparten av viltsaker 

delegeres til rådmann/Follo landbrukskontor, slik Ås kommune har gjort.  

  

Kommunene måtte i 1990-årene ha en miljøvernsjef, men de fleste kommuner har nå redusert 

det til en delstilling. –Et effektiviseringstiltak på sikt kan være å slå sammen miljø-, vilt- og 

landbruksforvaltning i Follo og etablere et felles miljø- og landbrukskontor, sier land-

brukssjefen.    



35/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor - 17/00272-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor : FR rapport Follo Landbrukskontor

 Follo distriktsrevisjon IKS:                     Follo landbrukskontor 

 

39 

Revisors spørreundersøkelse stilte spørsmålet: 

  

Bør Follo landbrukskontor tillegges flere arbeidsoppgaver? Sett kryss. 

Svar: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar. 

 

Respondenter gir her tre kommentarer: 

 "Slik organiseringen er p.t. bør ikke landbrukskontoret få flere oppgaver enn de har. 

Innen viltforvaltningen har de nå fått ansvar for dialog og vedtak knyttet til Follo elg-

region. Det er en bra løsning. Viltforvaltning ligger ellers greit lokalt slik organisering, 

kompetanse og ressurser er nå. Det samme gjelder miljøforvaltning. Her kan det være 

viktig for opplevd habilitet at miljøsaker håndteres av kommuneadministrasjonen." 

 "Har allerede viltforvaltningen for Ås, noe som fungerer utmerket." 

 "Jeg trodde viltforvaltning allerede ligger under landbrukskontoret. Ytterligere 

oppgaver betinger økte ressurser." 

5.2.2.3 Effektivisering fremover 

–Regnskapsmedarbeideren som førte skogregnskap, sluttet i 2012. Årsverket ble så innspart 

gjennom digitalisering. For ytterligere innsparing kan man eventuelt se om noen ikke-lovpå-

lagte oppgaver kan droppes, kommenterer landbruksveileder (produksjonstilskudd).   

 

Koordinerende utvalg drøftet Follo landbrukskontors personell i 2016 og kom til at seks års-

verk var riktig, men at landbrukskontoret skal vurdere innsparing ved ledighet i stillinger. En 

ansatt vil trolig pensjoneres i 2020. Handlingsprogram og budsjett 2019 opplyser (s. 6) at "vi 

fra 2020 legger opp til reduksjon i fast bemanning".  

 

 –Landbrukskontoret kan gå ned til fem faste stillinger i 2021, men dette vil kreve at vi 

begrenser oss mer til må-oppgaver med noe redusert service i SMIL-prosjekter, samt kjøp av 

noe konsulenthjelp. Dersom Follo landbrukskontor får flere deltakerkommuner eller arbeids-

oppgaver, vil vi forsøke å klare oss med dagens seks årsverk, sier landbrukssjefen. 

 

Det er 1000 skogeiere i de seks Follo-kommunene, noe som er mange å betjene. –På dobbelt-

registrering i to IT-systemer bruker jeg innpå ett månedsverk årlig, sier skogbrukssjefen.  

45,5% 45,5%

22,7%

4,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nei Ja, viltforvaltning Ja, miljøforvaltning Annet

P
ro

se
n

t



35/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor - 17/00272-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor : FR rapport Follo Landbrukskontor

 Follo distriktsrevisjon IKS:                     Follo landbrukskontor 

 

40 

–Landbruksdirektoratet jobber med en IT-løsning der statens systemer spiller bedre med 

kommunale systemer. IT-løsningen kommer trolig på plass for skogordningene i 2019.  

5.3 Vurdering 

Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013. 

Revisor oppsummerer tre årsaker til halveringen: 

1. Utskilling av landbruksrådgivning: Driftsplanlegging for gårdbrukerne ble på 2000-

tallet overtatt av regnskapsbyråer, Norsk Landbruksrådgiving og skogselskaper. Land-

brukskontorene er blitt rene forvaltningsetater.  

2. Halvering av antall driftsenheter: Follos jordbruk er redusert fra 600 gårdsbruk/ 

driftsenheter i 2000 til 280 driftsenheter i 2018. Med færre driftsenheter blir det noe 

færre søknader å behandle. Men antall saker, f.eks. rensetiltak og drenering, reduseres 

bare delvis med færre driftsenheter. 

3. Digitalisering: Gårdbrukerne kommer ikke lenger med håndskrevne søknader og kart-

skisser. Sammen med gårdbrukerne har landbruksforvaltningen tatt i bruk IT på alle 

områder. Alt fra driftsplaner, søknader, saksbehandling, vedtak og kommunikasjon er 

digitalisert. Digitalisering forenkler både lovsaksbehandling og tilskuddsbehandling, 

men opplysningene må fortsatt kontrolleres. Også med digitale hjelpemidler skjer det 

feil, f.eks. når gårdbrukeren tegner på digitale kart.  

   

I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid tre gevinster:  

1. Kompetanse – faglig innsikt i en mengde landbrukspolitiske virkemidler, inkludert 

både regelverk og agronomi. 

2. Kapasitet – robust personalgruppe (lav sårbarhet) ved ekstraordinære hendelser. 

3. Saksbehandlingskvalitet – likebehandling i regionen; habilitet gjennom avstand til 

søkere og mulighet for medarbeideres overtakelse av saker med kjennskap/vennskap.  

 

De to førstnevnte har betydning for økonomi/effektivitet: Gjennom interkommunalt 

samarbeid oppnås nødvendig kompetanse og kapasitet til en lavere sum driftsutgift. 

 

Follo landbrukskontors seks ansatte hadde i 2016 og 2017 et sykefravær på under 1 %, det vil 

si svært lavt.  

 

Follo landbrukskontors regnskap 2017 viser sum driftsutgifter på 6,2 mill. kr, sum driftsinn-

tekter på 6,0 mill. kr og netto driftsresultat på -243 411 kr, som ble finansiert ved bruk av 

miljøfond og driftsfond. Landbrukskontorets årsmelding (23.3.2018) viser noe avvikende tall. 

Follo landbrukskontor bør kvalitetssikre med Ås kommunes økonomiavdeling at regnskaps-

oversikt i årsmeldinger baseres på avsluttet årsregnskap, samt at mva-kompensasjon og 

fondsbruk vises korrekt.  

 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk for 2017 viser at Follo-kommunene brukte 0,1 % 

(Nesodden tilnærmet 0 %) av kommunens totale netto driftsutgifter på landbruksforvaltning. 

Også Kostra-gruppe 13 og Akershus brukte 0,1 % på landbruksforvaltning, mens Kostra-

gruppe 7 og 8 og landet brukte 0,2 %. Kostra-statistikken indikerer at Follo-kommunenes 

ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i underkant av sammenliknbare kommuner. 

 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir en 

snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at 

deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet 
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med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

 

Trender i Follos landbruk med færre driftsenheter og digitalisering vil fortsette, noe som kan 

redusere Follo landbrukskontors personellbehov ytterligere noe. Dersom landbrukskontoret 

får flere deltakerkommuner eller flere arbeidsoppgaver, vil landbrukssjefen forsøke å klare 

seg med dagens seks årsverk. Revisor vil gi honnør for en effektivitetsorientert innstilling.  

5.4 Konklusjon 

Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013. 

Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av landbruks-

rådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i Follos jordbruk 

og digitalisering av saksbehandlingsprosessen.  

 

I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til kompe-

tanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med økonomi/ 

effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel.  

 

Kostra-statistikk indikerer at Follo-kommunenes ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i 

underkant av sammenliknbare kommuner. Respondentene i revisors spørreundersøkelse er 

overbevist om at deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviserings-

gevinst sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

Revisor deler denne vurderingen. 

 

45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør utvides 

med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom landbruks-

kontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan personellet likevel 

opprettholdes på seks årsverk. 
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6 KILDER 

 

Lover og forskrifter, meldinger til Stortinget mv.16  

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1993/2016.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967/2015. 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 2006.  

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., 2004.  

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjonsloven), 2004.  

Lov om jord (jordlova), 1995.  

Lov om skogbruk (skogbruksloven), 2005. 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), 2009. 

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (2015). 

Forskrift om berekraftig skogbruk, 2006. 

Kommunal- og regionaldepartementet, 2010: Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a 

flg. (veileder). 

Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbrukspro-

duksjon. 

Landbruks- og matdepartementet: Rundskriv 2018-4. 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, 2015: Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus. 

 

Statistikk mv. 

Statistisk sentralbyrå, 2018: Kostra-statistikk. 

Statistisk sentralbyrå, 2018: Utslipp av klimagasser, 2017, foreløpige tall.  

Universitetet i Bergen og Språkrådet, 2015: Bokmålsordboka. Uib.no. 

 

Ås kommune 

Ås kommunes reglementer, 20.6.2018. 

Reglement for videredelegering av rådmannen i Ås sin myndighet til landbrukssjefen i det 

interkommunale samarbeidet om felles landbruksforvaltning; 2013.  

 

Follo landbrukskontor 

Årsmelding 2017, 23.3.2018.   

Virksomhetsplan 2018, 1.6.2018. 

Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021, 20.9.2017.  

Handlingsprogram og budsjett 2019, 5.9.2018 (utkast). 

Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier, januar 2018.   

Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-områder, 2016. 

Landbruket i Follo, 2015, landbrukssjefens presentasjon.  

Nettartikler på Follo landbrukskontors nettsted (Follolandbruk.no). 

  

                                                 

16 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  
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VEDLEGG 1: GOD FORVALTNINGSSKIKK 

 

God forvaltningsskikk vil si regler om god saksbehandling og informasjon i offentlig virk-

somhet. God forvaltningsskikk følger av forvaltningsloven, offentlighetsloven og særlover, 

samt rettspraksis og forvaltningspraksis, inkludert uskrevne krav.  

 

God forvaltningsskikk skal utøves både ved generell saksbehandling, enkeltvedtak og klage-

behandling, samt tilsyn og kontroll med kommunens saksbehandling. Fylkesmannen har en 

sentral rolle i å sikre at saksbehandling i kommunene ivaretar kravene i lov- og regelverket og 

prinsippene for god forvaltningsskikk.  

 

Revisor oppsummerer ti prinsipper for god forvaltningsskikk:17 

1. Legalitetsprinsippet: Forvaltningen må ha lovhjemmel for å utøve myndighet. 

2. Lex superior-prinsippet: Myndighetsutøvelse eller hjemmel for denne må ikke stride 

mot lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov.  

3. Prinsippet om forsvarlig saksbehandling: Forvaltningen skal utrede godt nok; alle 

sider ved saken skal komme frem. Enkeltvedtak, det vil si vedtak som gjelder rettig-

heter eller plikter til én eller flere bestemte personer (jf. forvaltningsloven § 2 b), skal 

grunngis (jf. § 24). Både det faktiske og det rettslige grunnlaget for avgjørelsen skal 

fremgå av vedtaket.  

4. Prinsippet om forsvarlig myndighetsutøvelse: Forvaltningen skal holde seg innenfor 

lovenes formål og ikke ta utenforliggende hensyn. 

5. Saklighetsprinsippet: Forvaltningen skal holde seg innenfor sitt kompetanseområde 

og de kompetanserammer som gis i lovverket.  

6. Kontradiksjonsprinsippet: Forvaltningen skal gi berørte parter mulighet til å ivareta 

sine interesser. Viktig her er forvaltningslovens bestemmelser om at enkeltvedtak kan 

påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket (jf. §§ 27, 28 og 29).  

7. Offentlighetsprinsippet: Forvaltningens virksomhet skal som hovedregel være 

offentlig såfremt ikke annet følger av lovgivningen. At alt i utgangspunktet er 

offentlig, kalles meroffentlighet. 

8. Proporsjonalitetsprinsippet: Forvaltningen må utøve sin myndighet i samsvar med 

målet for myndighetsutøvelsen. 

9. Rettssikkerhetsprinsippet: Hensynet til borgernes rettssikkerhet mot vilkårlighet og 

myndighetsmisbruk fra forvaltningen skal ivaretas. Det stilles bl.a. krav til hvem som 

har beslutningsmyndighet, saksprosessen, innhold i vedtak, samt til avveininger i 

forholdet mellom private interesser og samfunnsinteresser. 

10. Likebehandlingsprinsippet: Like saker skal behandles likt, og parter i en sak skal 

behandles så likt som mulig. Prinsippene for god forvaltningsskikk griper inn i 

hverandre, og likebehandlingsprinsippet oppsummerer langt på vei det hele.  

 

  

                                                 

17 Kilder er Direktoratet for forvaltning og ikt (difi.no) mv.  
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VEDLEGG 2: FOLLOS LANDBRUK – UTVIKLINGSTREKK 

 

Tilbakeblikk til 1990 

De siste 30 årene har det skjedd en markant strukturrasjonalisering i Follos landbruk. Antall 

driftsenheter (landbruksforetak/gårdsbruk) er halvert – fra ca. 600 i 1990 til 281 driftsenheter i 

2017. Follo har 1150 landbrukseiendommer, men som følge av leie av jord er de fordelt på 

bare 281 driftsenheter. Jordbruksareal per driftsenhet er økt fra 266 dekar i 2005 til 465 dekar 

(+75 %) i 2015.  

 

De siste ti årene har antall landbruksforetak i Follo utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (s. 4).  

 

Follo hadde et jordbruksareal på totalt 128 330 dekar i 2015, som fordelte seg slik:  

 

 
Kilde: Landbruket i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner. 
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Follos landbruk (jordbruk og skogbruk) hadde en verdiskaping på 250 mill. kr i 2015, som 

fordelte seg slik: 

 

 
Kilde: Landbruket i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner. 

 

Landbruk i Follo er i dag først og fremst korn, dernest husdyrprodukter og grønnsaker/bær: 

1. Kornprodusenter kunne på 1980-tallet leve av 400 dekar. I dag kreves tre ganger så 

mye. Det største kornbruket i Follo (i Ski) har ca. 6 000 dekar, for det meste leiejord.  

2. Husdyrproduksjon i Follo falt betydelig fra 1960, men stabiliserte seg rundt 1990. I 

dag har Follo åtte melkeprodusenter og ti store griseprodusenter, inkludert NMBU.  

3. Grønnsak-/bærprodusenter i Follo har tjent på at takene på tilskudd til de fleste 

produksjoner ble løftet/fjernet i jordbruksoppgjøret i 2014. Utjevningen for små- og 

mellomstore gårdsbruk ble redusert.   

   

Småskalaproduksjon har samtidig fått økt oppmerksomhet i norsk landbruk de senere år. 

Follos landbruk har bl.a. følgende:  

 Lokalprodusert/kortreist mat: Dyster gård i Ås har egne kjøttféraser og selger kjøtt 

til restauranter i Oslo og til forbrukere gjennom gårdsbutikk og netthandel. Haneborg 

gård i Frogn har selvplukk og gårdsutsalg av mais og grønnsaker. Østby gård i Ski 

driver stort i grønnsaker og bær, som bl.a. selges i gårdsutsalg. Lokalmat er blitt en 

nisje i markedet der forbrukerne betaler for kvalitet.   

 Besøksgårder: På besøksgårdene Digerud i Frogn og Gulli i Ås kan innbyggere og 

turister oppleve et mangfoldig landbruk. Inn på tunet/grønn omsorg hører også med i 

dette segmentet. 

 Andelslandbruk: Antall hobbybrukere har vist en svak økning i Follo de siste 30 

årene. Dysterjordet i Ås er populært.  

 

Fremoverskuing til 2050 

Revisors spørreundersøkelse stilte følgende spørsmål: 
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Hvilket aspekt ved mat-/drikkevarer vil forbrukerne legge økt vekt på fremover? Sett 

kryss. 

Svar: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar. 

 

Respondentene har større tro på lokalprodusert mat som salgsargument enn økologisk mat og 

lav pris.   

 

Hvilken produksjonsform tror du vil forsterkes i norsk landbruk til 2050? Sett kryss. 

Svar: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar. 

 

Diagrammet viser at respondentene har større tro på stordrift enn småskalaproduksjon. Begge 

trender vil imidlertid videreføres i Follos landbruk de neste 30 årene:  

 Stordrift i planteproduksjon vil forsterkes ytterligere. Fjerningen av tilskuddstakene 

gjør det lønnsomt å eie/leie mange landbrukseiendommer. Antall landbruksforetak i 
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Follo vil synke ytterligere. Og digital smartteknologi tas mer i bruk – med GPS-styrt 

jordbearbeiding og laserstyrt presisjonsgjødsling og presisjonssprøyting.18  

 Småskalaproduksjon der lokalmat blir enda mer populært. Det gjelder grønnsaker og 

bær/saft, samt besøksgårder med mange husdyrslag og serveringstilbud. Dette 

omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon. 

 

Statistisk sentralbyrås Utslipp av klimagasser, 2017 viser at utslipp fra norsk territorium 

utgjør 52,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter, hvorav jordbruket står for 4,5 mill. tonn (8,6 %). 

Mens landets utslipp har steget med 2,4 % siden 1990, har jordbrukets utslipp sunket med 4,5 

%. –Norsk landbruk er i gang med å redusere klimagassutslippene, og mye vil skje de neste 

30 årene, sier landbruksveileder (hydroteknikk), som er teknologioptimist.  

 

Revisor stilte til slutt følgende spørsmål:  

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 

Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar. 

 

Underliggende svarfordeling viser at 78 % av respondentene ser optimistisk (skår 4–6) på 

Follo-landbrukets fremtid.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling slutter seg til optimismen: –Jorda i 

Follo er svært god; Follo er den regionen i Akershus som har best vilkår for matkorn. Follos 

gårdbrukere gjør en viktig jobb, så stell godt med dem! avslutter underdirektøren.   

  

                                                 

18 Adigo AS på Langhus har utviklet ugressroboten Asterix som "skal gi bøndene lavere kostnader ved sprøyting 

og forbrukerne mer miljøvennlige og næringsrike grønnsaker. Maskinen ser og kjenner igjen ugresset, og 

sprøyter bare på det… dreper ugresset med eddik", opplyste Østlandets Blad 16.8.2018. 
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00175-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i 
sykehjemstilbudet i Nesodden kommune, til orientering 

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Svar til kontrollutvalget Forvaltningsrapport kvalitet i sykehjem 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Nesodden kommunestyre vedtok 6.9.17 i sak 92/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
om kvaliteten i sykehjemstilbudet følgende: 

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger: 
a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå Nesoddtunet

sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret og i informasjon om
sykehjemmet.

b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens
organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar tekst.

c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og pasientjournalsystemet
CosDoc bør avklares i 2017.

Kommunestyret ber om at: 

 avviksrapporteringen til HO skiller mellom ulike typer avvik og alvorlighetsgrad.

 det blir ført statistikk over reinnleggelser på sykehus og årsakene til dette.

 rehabiliteringen av sykehjemmet bygg I skjer som planlagt i 2018.

 rådmannen vurderer. bemanning og kompetanse ved sykehjemmet, jf. overlegens
bemerkninger.

Rapporten oversender Helse- og omsorgsutvalget for behandling. 

I innstillingen overfor kommunestyret hadde følgende avsnitt i kontrollutvalgets 
innstilling ved en inkurie falt ut:  
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 Side 2 av 2 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget 
innen seks måneder. 

 
HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 12: 
 
§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  

 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 

kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det 
skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 

 
 

Rapportens anbefalinger 
Revisjonens anbefalinger er inntatt i kommunestyrets vedtak, jfr. punktene a, b og c. 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget har i brev, datert 4.12.18, fått oversendt saksbehandlingen fra Helse- 
og omsorgsutvalget 7.2.18 i sak 2/18. 
 
Rådmann har i saksframlegget til Helse- og omsorgsutvalget svart opp under hvert 
av punktene i kommunestyrets vedtak. 
 
 
Sekretariatet vurdering 
Sekretariatet er av den formening at rådmann har iverksatt tiltak for å imøtekomme 
kommunestyrets vedtak og anbefalinger. 
 
Uten at det har betydning for saken, vil sekretariatet bemerke følgende: 
 
Det er viktig at rådmann eller den hun bemyndiger, kvalitetssikrer at saker som 
oversendes fra kontrollutvalget til kommunestyret for behandling, spesielt med 
hensyn til innstillingen i saken, gjengis ordrett. I dette tilfellet hadde siste avsnitt i 
kontrollutvalgets innstilling ved en inkurie falt ut av saken som ble fremlagt for politisk 
behandling i kommunestyret. Bortfall av dette avsnittet gjorde at kommunestyret ikke 
fikk tatt stilling til det, noe som igjen medførte en annerledes oppfølging av saken enn 
det som var kontrollutvalgets intensjon.   
 
Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 11.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 37/18 Revisjonens rapport pr 31.10.18 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00119-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonens rapport pr 311018 Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS sin rapportering pr 31.10.18, datert 
22.11.18. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 6.Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner 
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Revisjonens rapport pr 31.10.18 
Kontrollutvalget behandlet 11.9.18 sak 25/18 Revisjonsstrategi 2018. På bakgrunn 
av revisjonsstrategien rapporteres det til kontrollutvalget to ganger i løpet av 
revisjonsåret, pr. 31.10 og ved avslutning av revisjonsåret 30.04.  

Vedlagt rapport omfatter perioden 01.05.18 – 31.10.18 

Regnskapsrevisjon  
Fokusområder  
Fokusområdene for 2018 er følgende: 

 Oppdatering av kommunens internkontrollrutiner for alle revisjonsområder.

 Videre arbeid for etterlevelse av investeringsveileder og oppfølging av
investeringsbudsjett.

 Skillet drift og investering, oppfølging av prosjekt Bleksli vannverk.
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 Side 2 av 2 

 Videre arbeid for kommunens rutiner for innkjøp bl.a. offentlige anskaffelser.  

 Regnskapspresentasjonen, inklusive årsregnskap, noter og årsberetning. 

 Oppfølging av kommunens rutiner for refusjonskrav vedrørende 
merverdiavgiftskompensasjon. 

 
 
I revisjonsstrategien understreket FDR at listen ikke er uttømmende og kan bli endret 
etter hvert som det dukker opp nye forhold av betydning. 
 
Ressursbruk  
Nedenfor følger en sammenligning mellom budsjettert og medgått tid til revisjon i 
Nesodden kommune for perioden 1.5 – 31.10. for revisjonsårene 2016-2018. 
 

 

År 

 
2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

 
pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 

Regnskapsrevisjon 266,5 575 169,5 575 240 660 
Attestasjoner 60 190 85 190 115 155 
Kontrollutvalg 13 35 15 35 15 35 
SUM 339,5 800 269,5 800 370 850 

Kilde: FDRs rapporter pr 31.10.16, pr 31.10.17 og 31.10.18. 

 
 
VURDERING  
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om endring i fokusområdene for 
revisjonsarbeidet for revisjonsåret 2018. Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner 
om at det er spesielle forhold under de respektive fokusområder som kontrollutvalget 
bør være kjent med pr dags dato.  
 
Ved regnskapsrevisjonsavslutning planlegger revisjonen å gi en oppsummering av 
fokusområde til kontrollutvalget. 
 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i 
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis.  
 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
 
Ås, 11.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 38/18 Nesodden kommune - Valg av revisjonsordning 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00190-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Fellesnemnda Saksprotokoll sak 57-18  - Valg av revisjonsordning for 
Nordre Follo kommune, Vedlegg 2 Saksframlegg Valg av revisjonsordning for Nordre 
Follo kommune, Vedlegg 3 Tilbakemelding spørsmål AU til Fellesnemnda - Valg av 
revisjonsordning, Vedlegg 4 Intensjonsavtale for sammenslåing av Follo 
Distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS, Vedlegg 5 Jnr 86-2018 
Innspill revisjonsordning Nordre Follo, Vedlegg 6 Årsregnskap og beretninger 
signerte 2017, Vedlegg 7 Selskapsavtale FDR 2016 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

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

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

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

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet
for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019.

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

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

Ski kommunes uttreden får konsekvenser for Follo Distriktsrevisjon IKS og ikke minst 
for Nesodden kommune med hensyn til eierandel i selskapet samt økonomiske 
forpliktelser overfor selskapet. 
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 Side 2 av 4 

Fakta om Follo Distriktsrevisjon IKS  
Eierforhold  
Follo Distriktsrevisjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Enebakk, 
Nesodden, Ski og Ås etter følgende eierandel: 
 
 
Enebakk 13,8 % 

Nesodden 23,7 % 

Ski 38,4 % 

Ås 24,1 % 
Kilde: Selskapsavtale FDR IKS 2016 (§ 5) 

 
På bakgrunn av fellesnemndas vedtak vil eierbrøkene i selskapet for 2020 bli 
vesentlig endret mellom kommunene Enebakk, Nesodden og Ås. 
 
 
Kjøp av revisjonstjenester 2019  
Deltakerkommunene kjøper sine revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS. For 
2019 er dette budsjettert til: 
 
Enebakk 800.000 

Nesodden 1.410.000 

Ski 2.250.000 

Ås 1.462.000 
Kilde: FDR IKS Rammebudsjett 2019 

 
På bakgrunn av fellesnemndas vedtak vil kostnadene for kjøp av revisjonstjenester 
for 2020 kun bli delt mellom kommunene Enebakk, Nesodden og Ås. 
 
 
Avtalens varighet  
Avtalen med Follo Distriktsrevisjon IKS er ubegrenset i tid. Det følger av 
selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS § 17:  
 
Den enkelte deltaker kan med 12 måneders skriftlig varsel til styret si opp sitt deltakerforhold i 
selskapet og kreve seg utløst av dette, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 30. Uttreden 
kan kun skje pr 31.12.  
 
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 
Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakernes innskudd.  
 
Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på 
uttredelsestidspunktet, jfr. § 5 i selskapsavtalen. 

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

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

 
 
VURDERING  
For å sikre at Nesodden kommune sammen med Enebakk og Ås ikke blir sittende 
igjen med de økonomiske forpliktelsene overfor Follo Distriktsrevisjon IKS etter Ski 
kommunes uttreden 1.1.2020, så bør Nesodden kommune vurdere å si opp sin 
avtale med Follo Distriktsrevisjon IKS fra samme tidspunkt.  
Nesodden kommune har da tid frem til 31.12.19 å bestemme seg for ny 
revisjonsordning.  
 
Imidlertid er Follo Distriktsrevisjon IKS for tiden i prosess med å få etablert en større 
interkommunal revisjonsenhet sammen med Buskerud kommunerevisjon IKS. I den 
forbindelse ser en for seg at Follo Distriktsrevisjon IKS avvikles som eget selskap og 
inngår i det nye selskapet. Dagens eiere/deltakere i Follo Distriktsrevisjon IKS ser en 
for seg blir med som eiere/deltakere i det nye selskapet. Revisjonsoppdraget vil 
overfor disse kommunene da videreføres i egenregi. 
 
  
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Ved en uttreden av Follo Distriktsrevisjon IKS vil kostnadene for kjøp av 
revisjonstjenester i markedet mest sannsynlig bli redusert.  
 
Imidlertid hefter Nesodden kommune for en andel av FDRs samlede forpliktelser.  
Pr 1.1.18 er dette beløpet samlet beregnet til netto kr 3.038.310.  
Med Nesodden kommunes eierandel på 23,7 pst. i selskapet, vil dette kunne utgjøre 
en netto engangssum på om lag kr 721.709,- 
 
Ved en inntreden i en større interkommunal revisjonsenhet vil en 
virksomhetsoverdragelse innebære at de økonomiske og administrative 
forpliktelsene overfor eierne/deltakerne i dagens FDR ikke vil bli gjort gjeldende 
overfor de av kommunene som viderefører eierskap/deltakelse i det nye selskapet. 
 
 
Behandling i de andre deltakerkommunene 
Enebakk kommunestyre behandlet 10.12.18 sak 119/18 Enebakk kommune - valg 
av revisjonsordning. 
Kontrollutvalget hadde innstilt følgende: 
 
1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større revisjonsenhet, 

vedtar kommunestyret at Enebakk kommune får utført revisjon i egenregi, slik Enebakk 
kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag.  

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.2018, med virkning fra 01.01.2020. 

 
Vedtaket fra Enebakk kommunestyre er p.t. ikke offentlig tilgjengelig. 
 
 
Ås kommunestyre skal 12.12.18 behandle sak 93/18 Valg av revisjonsordning. 
Kontrollutvalget har innstilt følgende: 
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1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.2019. 

 
 
Vedtakene fra Enebakk kommunestyre og Ås kommunestyre vil bli ettersendt. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling til kommunestyret. 
 
 
Ås, 11.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Fellesnemnd   
Møtedato: 20.11.2018 
Sak: 57/18  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 18/108-3 
Tittel: Saksprotokoll - Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune  
 

Fellesnemnds vedtak 20.11.2018 

Repr. Ellingsen (Ap) tok opp kontrollutvalgets Innstilling pkt a  

Votering: 

Kontrollutvalgets innstilling pkt a ble enstemmig vedtatt 

 

Etter dette lyder Fellesnemnds vedtak slik: 
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med regnskapsåret 2020. 
2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020. 
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet for 

Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 
4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene samlet og 

innstille overfor fellesnemnda på valg av revisor for hele revisjonsoppdraget. Det forutsettes 
at rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år med mulighet 
for 1+1 års opsjon. 
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Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Tove Næs Arkiv: 21  
Arkivsaksnr.: 18/108-1   

 
 

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune  
 
Vedlegg: 

 Saksutskrift fra SKI KU sak 24-18 Val av revisjonsordning 

 Saksutskrift fra Oppegård KU sak 16-18 Valg av revisjonsordning 

 Utredning av valg av revisjonsordning 

 Intensjonsavtale for sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon 
IKS 

 Viken kommunerevisjon 

 Epost fra styreleder Trond Simarud 

 Svar på spørsmål fra AU 

 Viken kommunerevisjon Ski formannskap 

 Brosjyre 1 

 Brosjyre 2 

 Strategiplan BKR 2014-2018 
 
 
Kontrollutvalgenes innstillinger: 
 
Innstilling a – Oppegård kommunes kontrollutvalg 

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

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

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet 
for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019. 

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

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

 
Innstilling b- Ski kommunes kontrollutvalg 

1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større revisjonsenhet, 
vedtar fellesnemnda at Nordre Follo kommune får utført revisjon i egenregi, slik Ski 
kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag. 

2. Fellesnemnda forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS revideres i 
samsvar med vedtaket med hensyn til Nordre Follo kommunes deltakerandel. 
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3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet 
for Oppegård kommune for 2019. 

 
 
 
 
Saksutredning: 
Sammendrag  
Nordre Follo kommune må ha en revisjonsordning på plass pr 1.1.2020. 
I avtale om etablering av Nordre Follo kommune kap. 12 er Fellesnemnda gitt fullmakt til å vedta 
revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra de to kontrollutvalgene, jf. 
inndelingslova § 26,5. ledd.  
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (heretter FIKS) har utredet saken for de to 
kontrollutvalgene. 
 
De to kontrollutvalgene har avgitt forskjellige innstillinger.  I saker der kontrollutvalget har 
innstillingsrett, har hverken administrasjonssjefen eller andre folkevalgte organer anledning til å avgi 
innstilling.  Det fremmes derfor forslag til vedtak med to alternative innstillinger. 
 
Dersom Nordre Follo kommune ikke skal benytte Follo distriktsrevisjon til revisjonsoppdrag, må Ski 
kommune si opp sitt deltakerforhold i selskapet. Uttreden kan skje pr 31.12 med ett års varsel. Ved 
kommunesammenslåing er det også en spesialregel i inndelingslova § 16 hvor deltakerforholdet 
innen ett år fra sammenslåingen (2020) kan sies opp med en frist på 6 mnd.  
 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
FIKS har etter vedtak i sak 20/17 i Fellesnemnda utredet sak om Valg av ny revisjonsordning for 
Nordre Follo kommune. 
 
Kontrollutvalgene for hhv Oppegård kommune og Ski kommune har behandlet utredningen og avgitt 
innstilling til Fellesnemnda. De to innstillingene er ikke likelydende. 
 
Innstillingen fra kontrollutvalget i Ski kommune forutsetter at Follo distriktsrevisjon IKS inngår i en 
større revisjons- enhet.  Follo distriktrevisjon IKS har som strategi å få etablert en større 
revisjonsenhet med en eller flere revisjonsenheter på Østlandet.  Det er inngått en intensjonsavtale 
om fusjon med Buskerud kommunerevisjon IKS innen 2020 (16 eiere) med formål om å etablere 
Viken kommunerevisjon IKS, se vedlegg. 
 
Ski kommune er deltaker i Follo distriktsrevisjon IKS som utførere både regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon for deltakerkommunene (Ski, Enebakk, Nesodden og Ås). Oppegård kommune 
gikk ut av samarbeidet og konkurranseutsatte begge deler i 2016. Oppegård kommune har inngått 
avtale med eksternt firma om både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS, som utfører revisjonstjenester for Ski kommune i dag er direkte berørt og 
har en vesentlig interesse i saken. 
 
Revisjonen uttaler at et bortfall av Ski kommune, vil bety at selskapet vil miste en betydelig del av 
sitt driftsgrunnlag, noe som kan medføre nedbemanning i selskapet. Revisjonens uttalelse kan leses 
på side 49 i rapporten. 
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Follo distriktsrevisjon er også revisor for som f.eks frivilligsentral, kirkelige fellesråd, menighetsråd, 
stiftelser, legater og foreninger.  
  
Hjemmelsgrunnlag  
Kommuneloven § 78 nr 3 og 4 
Inndelingslova § 26,5. ledd 
Avtale om opprettelse av Nordre Follo kommune kap 12 
 
Konsekvenser 
o Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det vises til vurderinger, alternativer og begrunnelser. 

Vurderinger, alternativer og begrunnelser 
FIKS, som har foretatt vurderingen av revisjonsløsning for den nye kommunen, har vurdert 
alternative løsninger i rapporten kap 10 (fra side 25 og utover) 
Følgende alternativ er utredet: 

1. Egen ansatt revisor (kap. 10.2.1) 
2. Interkommunalt revisjonssamarbeid (Follo distriktsrevisjon IKS) (kap. 10.2.2.1) 
3. Større kommunal revisjonsenhet (formalisert samarbeid med andre enheter eller 

sammenslåing) (kap. 10.2.2.2) 
4. Revisjon i regi av annen revisor(anbud) (kap. 10.3.1)  
5. Hel eller delvis konkurranseutsetting (kap.10.3.2)  

 
De to innstillingene fra kontrollutvalgene reflekterer punkt 2, interkommunalt revisjonssamarbeid og 
punkt 4, anbud. Innstillingen fra kontrollutvalget i Ski er gitt med forbehold. 
 
Fordeler og ulemper ved de to aktuelle løsningene er oppsummert i rapporten på side 27, pkt. 
10.2.2.1 
 
Kontrollutvalgssekretariatet (FIKS) har ikke gitt noen anbefaling vedrørende løsning.  
 
Det eneste som ikke anbefales er egen ansatt revisor, en ordning som man går mer og mer bort fra i 
norske kommuner.  Dette av hensyn til uavhengighet til administrasjonen.   Ordningen med egen 
ansatt revisor er opprettholdt i ny kommunelov med antatt ikrafttredelse i midten av 2019. 
 
Økonomi: 
Revisjonskostnader: 
Økonomi og revisjonskostnader er gjennomgått i rapportens kap 11.1.2. 
 
Oppegård kommune har siden 2016 kjøpt revisjonstjenester hos Deloitte. Dette omfatter både 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Tabellen på side 33 i rapporten viser at Oppegård kommune har oppnådd en vesentlig besparelse 
ved denne konkurranseutsettingen. Det er ikke gjort sammenligning for 2016 da distriktsrevisjonen 
måtte foreta regnskapsrevisjonen i en overgangsfase mellom ny og gammel revisjonsordning. 
 
Frogn kommune har i likhet med Oppegård kommune gått ut av Follo distriktsrevisjon IKS. 
Tall fra Frogn kommune viser også en stor besparelse etter at de gikk over til å bruke KPMG til både 
regnskaps og forvaltningsrevisjon. 
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Her vist i tabell: 

  Kostnad i 2015 Kostnad i 2017 

Ski kommune 1 886 000 2 128 000 

Oppegård kommune 1 675 000 812 976 

Frogn kommune 998 000 (2014) 649 791 (2016) 

  
Frogns tall er fra hhv 2014 og 2016 da de gikk ut et år før Oppegård.  Både Frogn og Oppegård har 
uttalt at de er svært fornøyde med kvaliteten på utføring av oppdragene. 
 
Av oversikt som er publisert på Follo distriktsrevisjon sine hjemmesider, kan en se at antall 
forvaltningsrevisjoner har variert for kommunene med 1-3 revisjoner pr år. Hverken Oppegård eller 
Frogn har endret antall etter overgang til privat leverandør. 
 
Ski kommunes kostnad til forvaltningsrevisjon er beregnet til kr 960 000 pr år. 
Dette dekker ca. 3,5 forvaltningsrevisjoner årlig. I dette er overordnete analyser og noen 
fellesutgifter inkludert. 
 
Oppegård kommunes årlige kostnad til forvaltningsrevisjon er kr 451 000 og dekker to revisjoner 
årlig. 
 
Frogn kommune har meddelt at de ikke kan oppgi separate tall for hhv forvaltningsrevisjon og 
regnskapsrevisjon, da tilbudet fra KPMG er gitt som en samlet kostnad. 
 
Økonomisk risiko ved uttreden fra Follo distriktsrevisjon IKS: 
Uttreden av IKS er regulert i Lov om interkommunale selskap («IKS-loven) § 30, som gir den enkelte 
deltaker anledning til å si opp sitt deltakerforhold med ett års skriftlig varsel. Det følger av samme 
bestemmelse at utløsningssum fastsettes til «andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp». 
Dersom deltakerens andel er negativ, skal deltakerens tap innbetaltes. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS har regulert uttreden i selskapsavtalen § 17, hvor den enkelte deltaker kan 
si opp deltakerforholdet i selskapet og kreve seg utløst med 12 måneders skriftlig varsel. Uttreden 
kan i henhold til selskapsavtalen kun skje pr 31.12. Utløsningssummen fastsettes til andelens 
nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, og utløsningssummen kan ikke overstige verdien av 
deltakerens innskudd. Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av 
selskapsforpliktelsene.  
 
Oppegård kommune trådte ut av selskapet med virkning fra 2016. Oppegård hadde da et eieransvar 
på ca. 22 % og hadde i likhet med de øvrige eierne ikke innbetalt noen eierandeler til selskapet. 
Selskapet hadde negativ egenkapital, hovedsakelig grunnet pensjonsforpliktelser og premieavvik. 
Utløsningssummen Oppegård kommune betalte relaterer seg til disse forhold.  
 
Ski kommune er nå den største eier med 38,4 prosentandeler.  
Økonomiske konsekvenser for Ski kommune ved uttreden er beskrevet i rapportens pkt 14.1.2. 
Pr 1.1.18 er selskapets samlede forpliktelse beregnet til 5 218 000. Ski kommunes andel vil, etter 
FIKS sin vurdering, ved uttreden utgjøre en engangssum på ca. 2 mill. 
 
Beregningen over er basert på en antagelse om at Follo distriktsrevisjon avvikles dersom Ski 
kommune trer ut. Som vedlagte intensjonsavtale viser, er det konkrete planer for å fusjonere Follo 
Distriktsrevisjon med Buskerud kommunerevisjon.  Det pågår også samtaler med 
kommunerevisjoner i Østfold. 
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Beløpet på 5,2 mill, kan derfor ikke legges til grunn uten videre. Administrasjonssjefen mener man 
må legge til grunn at selskapet IKKE skal avvikles, og at utløsningssummen må beregnes etter IKS 
loven § 30, og da til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 
 
Et slikt utgangspunkt vil gi en langt lavere kostnad ved eventuell uttreden enn det som FIKS har 
estimert. 
 
Et tilleggsmoment vil også være en eventuell virksomhetsoverdragelse av ansatte. Da vil Nordre 
Follo kommune overta pensjonsforpliktelsene til disse og kostnadene ved uttreden reduseres 
ytterligere. 
 
Økonomisk risiko ved avvikling av selskapet: 
Dersom Ski kommune trer ut av selskapet, vil de øvrige eierne i følge Follo distriktsrevisjon IKS, 
måtte ta stilling til om det er formålstjenlig å drive selskapet videre.  Ved en avvikling må eiendeler 
og gjeld fordeles på eierkommunene etter eierbrøk.  
 
I tillegg bestemmer selskapsavtalen § 17 at eierkommunene overtar arbeidsgiveransvaret for ansatte 
i selskapet ved avvikling.  Dette er anslått til 2-3 ansatte for Ski kommunes vedkommende. 
Det vises her til intensjonsavtalen. 
 
I etterkant av ferdigstilling av rapporten, har det blitt kjent at Follo distriktsrevisjon IKS har inngått 
intensjonsavtale om sammenslåing med Buskerud kommunerevisjon IKS innen 2020, samtidig som 
det pågår samtaler med andre kommunerevisjonsselskap på Østlandet med sikte på å etablere en 
stor enhet i Viken.  Dette reduserer bl.a. risikoen for at selskapet blir avviklet. 
 
Nordre Follo kommune ikke kan ha to revisjonsløsninger når den trer i kraft fra 1.1.2020.  
 
Anbefaling 
Begge kommunene har gitt uttrykk for at de er tilfredse med den revisjonsordning de har i dag. 
Dette reflekterer også innstillingene fra de to kontrollutvalgene.  Innstillingen fra Ski kommunes 
kontrollutvalg er imidlertid gitt med forbehold om at Follo distriktsrevisjon inngår i et større 
samarbeid.  Det er som nevnt over, inngått intensjonsavtale som tar sikte på en sammenslåing med 
Buskerud kommunerevisjon. 
 
Dersom Follo distriktsrevisjon IKS blir deltager i et større selskap, vil det nye selskapet ha nødvendig 
kompetanse og kapasitet til å utføre revisjon i kommuner på størrelse med Nordre Follo kommune.  
Med mindre selskapsavtalen er til hinder for det, eller evt. endres, vil de kunne forventes å inngi et 
tilbud på revisjon for Nordre Follo kommune.  
 
Det er flere kommuner som bruker eksterne firma til både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Disse firmaene har erfaring med kommunale forhold, og det er anledning til å stille konkrete krav til 
kompetanse i en anbudsprosess.  En fordel med å kjøpe denne tjenesten i et marked, er at man ikke 
er bundet til en leverandør lengre enn avtaleperioden, og man kan velge leverandør bl.a. på 
bakgrunn av kvalitet, kostnad og ønsket kompetanse. 
 
Etterlevelse av kommunestyrets vedtak, å levere forsvarlige tjenester og effektiv drift i tråd med lov 
og regelverk er den viktigste grunnpilaren for kommuneorganisasjonen.  Administrasjonssjefen 
vurderer at utviklingen innen kommunesektoren tilsier at det vil være et økt behov for 
revisjonstjenester i fremtiden, både når det gjelder omfang og tema. Planmessig og strategisk arbeid 
med eksempelvis forvaltningsrevisjon vil bidra til god risikostyring og forbedrings- og 
innovasjonsarbeidet i kommunen. Samtidig aktualiseres stadig nye områder for revisjonsarbeidet, 
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som eksempelvis sterkere krav og forventninger til innsyn og åpenhet, og nye satsingsområder som 
digitalisering og selvbetjeningsløsninger. 
 
Kostnad og bredde i kompetanseprofil i valgt revisjonsmiljø bør tillegges vekt.  
 
 
Gro Herheim 
administrasjonssjef 
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Nordre Follo kommune
Kolbotnveien 30
Postboks 510
1411 Kolbotn
Sentralbord 66 81 90 90
nordrefollo.kommune.no

Notat

Til: Fellesnemda s arbeidsutvalg, Nordre Follo
Fra: Administrasjonssjef, Gro Herheim
Dato: 02.10.2018

Tilbakemelding spørsmål i a rbeidsutvalget til fellesnemda 25.9.2018 - Valg av
revisjonsordning
Til saken « Valg av revisjonso rdning for Nordre Follo kommune» i arbeidsutvalget kom det
opp tre spørsmål arbeidsutvalget ønsket ytterligere informasjon:

Hvor l enge kan vi vente med å få på plass avgjørelsen mht revisjonsordning for
Nordre Follo kommune?
Er det noen fremdrift (utover den status som pt ligger i saken) mht intensjonsavtalen
med BI KS?
Strategi og visjon for Buskerud kommunerevisjon (vi forstår dette spørsmålet som
også planer for nye Viken)

Hvor lenge kan vi vente med å få på plass en avgjørelse mht revisjonsordning for Nordre
Follo kommune?
Nordre Follo kommune må ha revisjonsordning på plass fra den nye kommunen er operativ,
den 01.01.2020. Dagens avtale har 1 års oppsigelsestid med virkning fra årsskiftet. Det betyr
at om vi velger andre alternativer enn å videreføre Follo Distriktsrevisjon, må avtalen vi har i
dag , sies opp senest 31.12.18 for å løse kommunen for sine forpliktelser i selskapet in nen
sammenslåingen.

Er det noen fremdrift (utover den status som pt ligger i saken) mht intensjonsavtalen med
BIKS?
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Follo distriktsrevisjon (FDR) og Buskerud
Kommunerevisjon (BKR) I KS om sammenslåing til Viken kommunerevisjon I KS. En
intensjonsavtale er en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å
forhandle om en endelig avtale. Når partene inngår en intensjonsavtale ligger gjerne
forholdene slik an at de i kke kan bli enige om en endelig avtale på nåværende tidspunkt. Det
kan gjenstå ytterligere forhandlinger, due diligence eller det kan være utenforliggende
forhold de ikke har kontroll på som må avklares før de kan inngå en endelig avtale.

Intensjonsavtale n med Buskerud Kommunerevisjon IKS er en forpliktende avtale
mellom partene hvor målet er å inngå en fullverdig avtale om Fusjon 1.1.2020.
Styrets leder i BKR og FDR er Styringsgruppen og har nylig hatt møte for å forhandle
frem en endelig avtale før 1.sep tember 2019. Styringsgruppen ønsker å ha på plass
endelig avtale før Kommunevalget 2019.

B KR – FDR har invitert Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØK) til å delta i en Fusjon inn i
Viken Kommunerevisjon IKS. De tre revisjoners styreledere hadde et felles møte om dette
24.september, og konklusjonen etter møte er at Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er
svært positiv til en slik avtale. Forhandlingene med IØK vil fortsette.
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Notat

Tirsdag 9 . oktober skal det avholdes møte mellom daglige ledere i de to selskapene. Det skal
også avholdes f elles styremøte for alle de tre selskapene nevnt over. I følge fremdriftsplanen
skal utredning for nytt foretak være klart i januar 2019. Selskapet oppfatter at de følger
fremdriftsplanen.

Strategi og visjon for Buskerud kommunere visjon framover (vi forstår dette spørsmålet
som også planer for nye Viken Kommunerevisjon )
S tyrets leder i FDR og Daglig Leder i FDR presentert fremdriftsplaner, Visjoner og mål for det
nye Viken Kommunerevisjon IKS på møte i Formannskapsmøte 20.september (se vedlegg 1) .

«Viken kommunerevisjon (IKS)/(SA) skal være den beste revisjonsløsningen for
kommuner og fylkeskommuner.»
Selskapets overordnede mål er å levere de tjenestene kunde ne forventer. For å få til
dette må vi:

Ha nødvendig kompetanse slik at vi kan levere de tjenestene som kundene
etterspør
Levere tjenester av høy faglig standard
Levere rasjonelle produkter og tjenester til konkurransedyktige priser
Være et tillitsskapende og synlig revisjonsselskap
Ha en organisasjonsform/selskapsstruktur so m gjør at vi kan påta oss nye
op pgaver, og være tilpasningsdyktig ut i fra endrede rammevilkår
Ekspandere og utvikle oss

Visjon for en større revisjonsenhet i Viken . En konkurransedyktig og robust
kommunal revisjonsenhet i Viken, med et stort fagmiljø og spisskompetanse på
kommunal og fylkeskommunal sektor.

Presentasjonen gitt formannskapet ligger vedlagt dette notatet, sammen med målbilde og
visjon for dagens Buskerud kommunerevisjon.

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Viken kommunerevisjon Ski formannskap
Vedlegg 2 – Brosjyre Buskerud kommunerevisjon del 1
Vedlegg 3 – Brosjyre Buskerud kommunerevisjon del 2
Vedlegg 4 – Strategiplan Buskerud Kommunerevisjon 2014 - 2018
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00189-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:

1) 
2) 

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

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Nesodden  2017 - 2020, NesoddenOverordnetAnalyse  
220616 

SAKSUTREDNING: 
Nesodden kommunestyre vedtok 28.9.16 i sak 106/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020 følgende: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Nesodden kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
I planen ble følgende tema prioritert i perioden: 

Nr. Område Risiko Vesentlighet Merknad 

1 Personaladministrasjon Press på personalet 
som følge av 
befolkningsvekst. 
Rekruttering av 
medarbeidere 

Kompetent og 
motivert personale er 
avgjørende for 
kommunens 
tjenesteyting 

2 Internkontroll Manglende 
etterlevelse av 
regelverk og at feil 
ikke oppdages og 
gjentas 

Sviktende 
måloppnåelse og 
omdømmetap 

3 Barn og unges psykiske 
helse 

Ensomhet blant 
ungdom og 
manglende 
virkemidler overfor 
utagerende elever 

Psykiatriske lidelser 
er et voksende 
problem 

FR prosjekt 2017 

4 Rus/psykiatriomsorg Kommunens 
oppfølging av et 

Viktig å hjelpe 
mennesker med 

FR prosjekt 2018 
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økende antall klienter problemer 

5 Pleie- og omsorg Kommunes dekking 
av tjenestebehovet til 
et økende antall 
personer og 
samhandlingsreforme
n 

Pleie- og omsorg er 
et stort og voksende 
tjenesteområde 

2015: 
Samhandlingsreformen 
2017: Kvalitet i 
sykehjemstilbudet 

6 Flyktningetjenesten 
[Integrering] 

Sviktende integrering 
av flyktninger som 
bosettes i kommunen 
og utfordringer med 
bolig, barnehage, 
skole og arbeid 

Viktig for tilliten til 
velferdsstaten og for 
utviklingen av 
fellesskapsløsningen
e 

FR prosjekt 2018 

7 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Manglende 
sikkerhetstiltak og 
beredskap 

Beskyttelse av 
befolkningen er et 
hovedansvar for 
kommunen 

 

8 Reguleringssaker og 
byggesaker 

Mangler i 
saksbehandlingen. 
Kompetansen hos 
personalet. 
Selvkostberegningen 

Utbyggingen av et 
lokalsamfunn har stor 
og varig betydning 

2010: 
Byggesaksbehandling 
 

9 Forvaltningsrevisjon av 
et selskap 

Mangelfull oppfølging 
fra eierne 

Flere av selskapene 
ivaretar viktige 
samfunnsoppgaver 

2014: Follo Ren IKS 

NY Fellesprosjekt mellom 
flere kommuner 

  2018: Follo 
landbrukskontor 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 m/overordnet analyse følger vedlagt. 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1 Tema for 
forvaltningsrevisjon 

18.12.18 KU 

2 Mål og problemstillinger Januar/februar 2019 FIKS 

3 Prosjektplan Mars/april 2019 FDR 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport KU Oktober/november 2019 (innstilling) 
KST desember 2019 (vedtak) 

FDR 

5 Oppfølging av  
forvaltningsrevisjonsrapport 

Frist: 6 mnd./12 mnd. etter vedtak i 
kommunestyret 

Rådmann 

 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 11.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
 
Nesodden kommune 
 
 
 
Vedtatt av kommunestyret 28.9.16, jf. sak106/16 
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Plan for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune  
2017 - 2020 
Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen  i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
Kontrollutvalget har  bestilt en overordnet analyse fra  Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
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Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 
Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, 
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.  
Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er 
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og 
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for 
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport 
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.  
 
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2012 - 2016) 

 Økonomistyring 
 Hjemmetjenesten 
 Nye takter – ny struktur i kommuneadministrasjonen 
 Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS 
 Samhandlingsreformen 
 Kommunens barnehagearbeid 
 Kommunens møte med publikum 
 Vedlikehold av kommunale bygg 

Prioriteringer i denne planperioden 
Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen – kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens 
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema 
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  
 
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 
Selskapskontroll 
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Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har 
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet 
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det  gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapa.  Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Nesodden Lettindustri AS 
2. Follo lokalmedisinske senter IKS 
3. Follo Ren IKS 
4. Follo krise- og incestsenter IKS 
5. Follo Brannvesen IKS 
6. Follo distriktsrevisjon IKS  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene 
som foreligger.   
  
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i 
gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
pr. år. 0,25 prosjekt per år kan løses ved at kommunen får ett ekstra prosjekt hvert 
fjerde år. Vi legger til grunn for planen at denne ordningen videreføres.  
 
Følgende tema prioriteres for Nesodden kommune for 2017 – 2020: 
 
 Område Risiko Vesentlighet 
1 Personaladministrasjon Press på personalet 

som følge av 
befolkningsvekst. 
Rekruttering  av 
medarbeidere 

Kompetent og 
motivert personale er 
avgjørende for 
kommunens 
tjenesteyting. 

2 Internkontroll Manglende etterlevelse 
av regelverk og at feil 
ikke oppdages og 
gjentas 

Sviktende 
måloppnåelse og 
omdømmetap 

3 Barn og unges psykiske 
helse 

Ensomhet blant 
ungdom og manglende 
virkemidler overfor 
utagerende elever 

Psykiatriske lidelser 
er et voksende 
problem 

4 Rus/psykiatriomsorg Kommunens 
oppfølging av et 
økende antall klienter.  

Viktig å hjelpe 
mennesker med 
problemer 

5 Pleie- og omsorg Kommunes dekking av 
tjenestebehovet til et 
økende antall personer 
og 
samhandlingsreformen. 

Pleie- og omsorg er et 
stort og voksende 
tjenesteområde. 
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6 Flyktningetjenesten Sviktende integrering 
av flyktninger som 
bosettes i kommunen 
og utfordringer med 
bolig, barnehage, skole 
og arbeid 

Viktig for tilliten til 
velferdsstaten og for 
utviklingen av  
fellesskapsløsningene 

7 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Manglende 
sikkerhetstiltak og 
beredskap 

Beskyttelse av  
befolkningen er et 
hovedansvar for 
kommunen 

8 Reguleringssaker og 
byggesaker 

Mangler i 
saksbehandlingen. 
Kompetansen hos 
personalet.  
Selvkostberegningen 

Utbyggingen av et 
lokalsamfunn har stor 
og varig betydning 

9 Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Mangelfull oppfølging 
fra eiene  

Flere av selskapa 
ivaretar viktige 
samfunnsoppgaver.  

 
  
I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være 
aktuelle tema for forvaltningsrevisjon.  
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert  

     22.6.2016  
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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Nesodden kommunes Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 legger til grunn en bolig-

bygging på 100 boliger og en befolkningsvekst på 1,2 % per år frem til 2026. Veksten kan 

vise seg å bli noe høyere i 2020-årene.  

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 opplyser at "Rådmannen legger opp til en mode-

rat investeringsplan i kommende planperiode." Press for mer kommunale tjenester i årene 

framover gjør det krevende å skaffe handlingsrom og driftsoverskudd.  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Nesodden kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere har gitt 

innspill til risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag 

gjennomgås 19 risikoområder. 

 

Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere 

rådmenn.  

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 13 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune 2017–2020:   

a. Personaladministrasjon. 

b. Samfunnssikkerhet og beredskap. 

c. Kommunale innkjøp. 

d. Investeringer og gjeld. 

e. Internkontroll. 

f. Barn og unges psykiske helse. 

g. Kultur, idrett og friluftsliv. 

h. Pleie og omsorg. 

i. Rus/psykiatriomsorg. 

j. Ressurskrevende brukere. 

k. Flyktningetjeneste. 

l. Reguleringsplan og byggesak. 

m. Bærekraftig lokalsamfunn. 

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevi-

sjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overord-

net analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet, 2011, s. 78) definerer nøkkelbegre-

pene slik: 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte 16.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (vedtatt av kommunestyret 22.10.2015). 
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2. Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (vedtatt 17.12.2015). 

3. Kommunens internettsider (www.nesodden.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folkemengde 

og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kommune) 

(ssb.no). 

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no).  

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra 

regnskapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

16.12.2015: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

10.2.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

8.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

17.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

11.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Rådmannens ledergruppe i Nesodden kommune består av syv personer:  

 

 
Kilde: nesodden.kommune.no 

 

De tre kommunalsjefene leder hvert sitt kommunalområde med til sammen 31 virksomheter.
1
  

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
2
 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk: 

 

3.2.1 Befolkning 

 Nesodden vokste med 251 innbyggere i 2015 til 18 623 innbyggere (1.1.2016). 

Befolkningsveksten utgjorde 1,4 % – mot 0,9 % i landet.  

 Over de siste tre årene har Nesoddens folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,2 % 

per år (1,7 % i 2013, 0,4 % i 2014 og 1,4 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Nesoddens folkemengde med 12,6 % – mot 18,6 

% i Akershus og 12,4 % i landet.  

                                                           
1
 Staben i Nesodden kommune har ikke utarbeidet et helhetlig organisasjonskart som kan gjengis i Word-

dokumenter med A4-format. Revisor etterlyste det også i oktober 2015.  

2
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  
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 I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden lik andel barn i barnehagealder, flere barn i 

grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og over. 

 

3.2.2 Personale  

 Nesodden kommunes personale utførte til sammen ca. 1 000 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Nesodden kommune (2014) større andel 

årsverk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart mindre 

andel årsverk i helse- og sosialtjenester.  

 Nesodden kommune oppgir et totalt sykefravær på 7,6 % i 2015 – lavere enn nivået i 

fire Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %). 

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Nesodden kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,16 mrd. kr i årsregnskap 

2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 3,1 mill. kr (0,6 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 30,4 mill. kr (2,4 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum 

(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Driftsoverskudd 2015 forklares med bl.a. 

refusjon for ressurskrevende brukere, rentekostnader og overføring til private barne-

hager. 

 Kommunens netto lånegjeld – 51 055 kr per innbygger i 2015 – er 7,8 % lavere enn 

gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Nesodden kommunes grunnskoler kostet 98 733 kr per elev i 2015 – 3 % under 

gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7. 

 En sykehjemsplass kostet 976 811 kr i 2015 – 5 % under for Kostra-gruppe 7 

(gjennomsnitt).  

 Nesodden kommune utbetalte 17,2 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % på to år).  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 414 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 19 % 

under Kostra-gruppe 7.  

 Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 165 kWh per m
2
 i 2015 – likt med 

Kostra-grupp 7. 

 

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Nesodden kommune som nr. 92 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Nesodden 

kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."  

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 3; upaginert) angir fire fokusområder 

med tilhørende innsatsområder:  

1. Samfunnsutvikling: 

 Folkehelse og levekår. 

 Lokaldemokrati og deltakelse. 

 Næringsutvikling. 
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 Stedsutvikling. 

 Kommunikasjon og samferdsel. 

2. Tjenester og brukere: 

 Helhetlig tjenestetilbud. 

3. Organisasjon og medarbeidere:  

 En organisasjon for framtiden. 

4. Økonomi: 

 Forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (s. 6) utdyper innsatsområdene i overordnete og 

spesifikke styringsmål. Til sammen utgjør dette Nesodden kommunes målstyring. "Alle virk-

somheter har sitt eget styringskort med egne parametere. De kjører sine egne brukerunder-

søkelser og lager lokale mål i samarbeid med sine ansatte," opplyser stabssjef for økonomi og 

styring, som anser at målstyringsopplegget fungerer godt. I 2016 går kommunen for øvrig 

over til medarbeiderundersøkelse ved hjelp av KS' 10-Faktor.  

 

3.3.2 Boligbygging – befolkningsprognose 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 2.1 Faktagrunnlag) oppgir at "Befolk-

ningsveksten skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen." "Det 

legges til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år" i planperioden - noe høyere enn reali-

sert boligbygging i årene forut.  

  

"Dette vil gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,2 % per år" – men "kan gi en noe 

høyere befolkningsvekst, særlig mot slutten av perioden." "Det er viktig å påpeke at så å si all 

boligbygging i kommunen skjer i privat regi, og at det er knyttet usikkerhet til tidspunktet for 

realiseringen av de enkelte reguleringsplanene." Nesoddens folkemengde anslås å nå 20 594 

personer i 2025.   

 

En boligprognose utarbeidet av administrasjonen våren 2015 – basert på foreliggende bygge-

søknader og forventete utbyggingsområder – indikerer langt høyere boligbygging: gjennom-

snittlig 190 boliger per år i perioden 2016–2026. (Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–

2019, s. 111.) Stabssjef for økonomi og styring kommenterer at "det er vanskelig for rådman-

nen å ta ut prosjekter fremmet av private", men erfaringen tilsier at flere boligprosjekter faller 

fra eller blir forsinket; befolkningsveksten ender som regel på rundt 1,25 % per år. Dersom 

boligbyggingen er i stigende trend, vil det fanges opp i neste rullering av kommuneplanen 

(hvert fjerde år), tilføyer stabssjefen. 

 

3.3.3 Utfordringer til 2020  

Basert på utviklingstrekk, kommuneplan og budsjett/handlingsprogram oppsummerer revisor 

følgende utfordringer og satsingsområder for Nesodden kommune til 2020:  

 

1 Moderate investeringer – lav egenfinansiering:  

 "Befolkningsprognosen viser at skolekapasiteten i kommunen, både på barne- og 

ungdomstrinnet, er god i perioden. Eneste unntak er Nesoddtangen skole som kan få 

anstrengt kapasitet mot slutten av perioden som følge av planlagt boligbygging i Tangen 

grendelag." (Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026, kapittel 2.1 Faktagrunnlag.)  

 "Rådmannen legger opp til en moderat investeringsplan i kommende planperiode" (Bud-

sjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 4). De største investeringene i 2016 er 
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omsorgsboliger, flyktningeboliger, multisportanlegg og IKT. Investeringer for 108 mill. kr 

i 2016 faller til rundt 50 mill. kr per år i 2017–2019 (s. 104). I tillegg kommer VAR-

investeringer for 30 mill. kr årlig (121 mill. kr over fire år). Fjellstrand barnehage bygges 

for 31 mill. kr i 2017.  

 "Nesodden kommune har tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til 

dette er at kommunens reserver (fond) er på et minimumsnivå og det legges opp til relativt 

svake netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanperioden" (s. 3).  

 

2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:  

 "Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreut-

vikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden. Store behov og økt press for mer 

tjenester i årene framover gjør det meget vanskelig å skaffe dette handlingsrommet" (Bud-

sjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 27). Økte driftsutgifter skyldes især drift av 

ny barnehage på Fjellstrand, nye omsorgsboliger og generelt tjenester til en voksende 

eldrebefolkning. "En ytterligere styrking av avsetningene mener rådmannen ville vært 

ønskelig, men rådmannen har likevel valgt å ikke gjøre ytterligere kutt i tjenestetilbudet i 

2016, da det i de tre foregående år er kuttet til sammen over 30 mill. kr og tjenestetilbudet 

er presset" (s. 1).  

 Driftsoverskuddet på 30 mill. kr (2,4 %) i 2015 bidrar til å tegne et noe lysere bilde av 

kommunens økonomi.  

 

3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:  

 IKT-infrastruktur skal oppgraderes for å utvikle e-kommune. 

 

4 Skole, barnehage og oppvekst – drift av ny barnehage:  

 Fjellstrand barnehage kommer i drift i 2018.    

 Skolebruksplan iverksettes med tiltak på flere skoler.  

 

5 Helse og omsorg – økt tjenesteproduksjon:  

 "Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er innarbeiding av store utgifter innenfor 

helse og omsorg" (s. 3).  

 Hjemmetjenesten økte fra 65 årsverk i 2012 til 91 årsverk i 2015 (s. 72). Antall hjemme-

tjenestemottakere steg fra 826 pasienter i juni 2014 til 1094 pasienter i juni 2015 (+32 %) 

(s. 71). "Det er en klar økning i antall psykiatri/rus pasienter" (s. 72). 

 

6 Teknikk, miljø og plan – VA-satsing:  

 Kommunens vann- og avløpsnett rehabiliteres og utbygges.   
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Personaladmini-

strasjon: 

 

 

Personaladministrasjon: Risiko 

for at kommunen ikke har over-

sikt over og styring med perso-

nalet. Årsberetning 2015 (s. 45) 

og årsregnskapet (note 10) oppgir 

999 årsverk, mens Budsjett 2016 

handlingsprogram 2017–2019 (s. 

2) oppgir "ca. 1100 årsverk", dvs. 

en sprik på 10 %. Rådmannen har 

(brev 4.5.2016 til revisjonen) 

varslet forbedring i registreringen 

av årsverk vha. Agresso i 2016. 

Dette kan vurderes etter et par år. 

Avvik fra tall fra A-registeret/ 

Kostra-statistikk bør også sjek-

kes. Fraværsstatistikk og syke-

lønnsrefusjon er beslektede 

temaer.   

 

Personale: Risiko for at vekst i 

befolkning og tjenesteyting med-

fører press på personalet. Er års-

verkene optimalt fordelt? 

Rekruttere, utvikle og beholde 

kvalifiserte medarbeidere er en 

utfordring på flere fagområder. 

H H Oversikt over kom-

munens viktigste 

innsatsfaktor er 

viktig. Har kommu-

nen flere årsverk enn 

det som rapporteres 

til de folkevalgte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunens tje-

nesteyting.  

 

Målstyring: Risiko for at etater og virksom-

heter ikke styres målrettet. Har 

kommunen et hensiktsmessig 

opplegg for balansert målstyring? 

Opplegget synes komplisert for 

utenforstående, men oppgis å 

fungere bra internt.  

M L Offentlig virksom-

het trenger målsty-

ring.  

Samfunnssikker-

het og beredskap: 

Risiko for at sikkerhetstiltak ikke 

iverksettes og at kommunen ikke 

er forberedt når kriser inntreffer. 

Kommunens toppledelse og virk-

somheter har viktige roller her.  

H M Å beskytte befolk-

ningen, er et hoved-

ansvar for kommu-

nen.  
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er Nesodden 

kommunes innkjøp (300 mill. 

kr/år) effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid. 

Nesodden, Ås, Frogn og Vestby 

kommuner har felles innkjøps-

kontor med fire årsverk. 

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi endringer 

for Nesodden kommune. Hanker 

kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Kommunen er sårbar for 

renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig, 

og hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. Kom-

munen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program.  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse. Transparens og 

antikorrupsjon har interesse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til økonomisk tap, 

rettssak og omdøm-

metap. 
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BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barn og unges 

psykiske helse: 

Risiko for at stadig flere barn får 

psykiske lidelser og sammensatte 

hjelpebehov. Ensomhet oppgis 

som et økende problem. Kan hel-

sestasjon, barnehage, skole, PPT 

og skolehelsetjeneste m.fl. bidra 

mer for unge innbyggeres livs-

mestring? Lærere føler at de 

mangler virkemidler overfor 

utagerende elever. 

H H Psykiske lidelser 

blant barn og unge 

er et voksende sam-

funnsproblem. 

Kommunene er en 

viktig aktør her. 

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

Nesodden kom på 18. plass i 

skoleresultater på Kommuneba-

rometer 2015. 4,2 % av Nesod-

dens grunnskoleelever får spe-

sialundervisning. Kommunen 

kommer godt ut i Fylkesmannens 

mobbe-oversikt. 

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde. 

Nesodden ser ut til å 

gjøre det bedre enn 

de fleste kommuner. 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 

 

 

HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Helsestasjon og 

skolehelse-

tjeneste: 

Risiko for at fødselsdepresjoner 

og psykiske lidelser blant 

barn/unge fortsetter å øke – til 

tross for en nasjonal satsing i 

2016.   

M M Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste er 

viktig i forebyg-

gende helsearbeid. 
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Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, 

avvikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

Rus/psykiatri-

omsorg: 

Risiko for at antall klienter fort-

setter å stige i Nesodden.  

Samhandlingsreformen har gitt 

økt kommunalt ansvar fra 2016. 

Temaer: boliger, samarbeid helse-

foretak/kommune og sensitive 

personopplysninger. 

H H Viktig å møte 

veksten i rusmis-

bruk. 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder enslig mindreårige og 

voksne flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. Nes-

odden kommune utbetalte 17,2 

mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % 

fra 2013). 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å øko-

nomisere med 

kommunens midler. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kommune-

planens forutset-

ninger: 

 

Risiko for urealistisk kommune-

plan – at boligbygging og befolk-

ningsvekst blir høyere enn forut-

satt. Kommuneplanens samfunns-

del 2014–2026 legger til grunn en 

boligbygging på 100 boliger per 

år, mens Budsjett 2016 hand-

lingsprogram 2017–2019 gir en 

prognose på gjennomsnittlig 190 

boliger per år frem til 2026. 

Administrasjonen kommenterer 

imidlertid at denne boligprogno-

sen er urealistisk. 

M L Høyere boligbyg-

ging og befolk-

ningsvekst kan 

presse kommunens 

tjenesteproduksjon 

og økonomi.  

  

Reguleringsplan 

og byggesak: 

Risiko for mangler i regulerings-

planer og byggesaksbehandling. 

Kan planarbeid og byggesaks-

behandling forbedres? Å rekrut-

tere og beholde personale i plan-

avdeling er en utfordring. Utbyg-

gingspresset er størst på Fager-

strand i 2016. Gir byggesaksge-

byrer kostnadsdekning (selv-

kost)? Kommunesammenlikning i 

Follo er interessant.  

H M Utbyggingen av et 

lokalsamfunn har 

stor og varig betyd-

ning.  

Bærekraftig 

lokalsamfunn: 

Risiko for at energibruk, transport 

og avfallshåndtering i lokalsam-

funnet blir mindre miljø- og kli-

mavennlig. Analysen bør omfatte 

statlige og fylkeskommunale 

aktører (transportselskaper m.m.), 

kommunen, private bedrifter og 

innbyggere.    

M M Kommunen har 

høye miljø-ambisjo-

ner.  

 
  



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

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 40/18 Møteplan 1.halvår 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00165-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019: 

Tirsdag 5.februar 
Tirsdag 26.mars 
Tirsdag 7.mai 
Tirsdag 18.juni 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 

Vedlegg: 
Møteplan 2019 Nesodden kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommune v/politisk sekretariat 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt åtte møter, 
hvorav 7 ordinære kontrollutvalgsmøter.  

Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdag som møtedag og kl. 17:15 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Nesodden kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 11.12.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 41/18 Kurs og konferanser 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00146-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:

1)
2)

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

1)
2)

Vedlegg: 
NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019 Program 

SAKSUTREDNING: 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere. 

Konferansen avholdes 30. - 31. januar 2019 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen. 
Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt 
bedriftsmedlemskap. 
Påmeldingsfrist er 18.desember 2018. 

Info om konferansen (hentet fra NKRF sine nettsider, www.nkrf.no ): 

Tolga-saken, Boligbygg, nye kommunelov med forskrifter, skattepengene som forsvant - og 
mye mer. Alt dette får du vite mer om på Kontrollutvalgskonferansen 2019! 
Få med deg VGs beretning om Tolga-saken, og om hvordan kontrollutvalget tar tak i saken. 

Den nye kommuneloven er vedtatt, nå skal forskriftene på plass. Hvilken betydning vil det ha for din 
kommune og for deg som kontrollutvalgsmedlem? På Kontrollutvalgskonferansen får du siste nytt fra 
Kommunaldepartementet! 
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Hvor blir de offentlige pengene av? Tar vi vare på fellesskapets verdier? På 
Kontrollutvalgskonferansen blir det samtale mellom Henning Carr Ekroll, forfatteren av boka 
«Skattepengene som forsvant» og gravejournalist i NRK, Vegard Venli! 

Boligbygg-saken har preget nyhetsbildet og det politiske livet i hovedstaden i over et år nå. Det har 
vært en krevende sak, og kontrollutvalgslederen i Oslo, Ola Kvisgaard, forteller om hvordan 
kontrollutvalget har håndtert denne saken. 

Dessuten blir det personvern også på denne Kontrollutvalgskonferansen. GDPR – 
personvernforordningen – er blitt en del av norsk lovverk. Hvilken betydning får det for kommunene, 
og hva er det viktig for et kontrollutvalg å være oppmerksom på? 

 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2019 
Konferansen avholdes 4.-5.juni 2019 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S. 
Kontrollutvalget i Nesodden har vært medlem av FKT siden 2013. 
 
Info om konferansen (hentet fra FKT sine nettsider, www.fkt.no ): 
 

Vi jobber kontinuerlig med programmet.  Men vi kan røpe at konferansen åpnes med 
«Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».  

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske 
perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til 
rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Etiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"  

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården -  i fint vær 

 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 40 000,- til kurs og 
opplæring for at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.   
 
Sekretariatet vil stå for påmelding.  
Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger 
sendes direkte til kommunen. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
  
Ås, 11.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 

revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og 
kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Tolga-saken  

Ny kommunelov
Bruk av offentlige midler  

Boligbygg-saken  

Personvern   

P R O G R A M

#ku19nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Onsdag 30. januar
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19.30

Registrering og kaffe + noe å bite i

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, NKRF og møteleder Anne Grosvold

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Slik jobbet VG med Tolgasaken
u Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

Pause / utstilling

“Tolga med TÆL — rydder med TRÆL” 
Arbeid med internkontroll
u Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

Lunsj

Kommunal egenkontroll i samspill 
med statlige tilsyn
u Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

Pause / utstilling
 

Den nye kommuneloven og forskriftene 
— konsekvenser for kontrollutvalgene
u Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og 
  moderniseringsdepartementet

Pause / utstilling

Samtale om bruk av offentlige midler
u Anne Grosvold
u Henning Carr Ekroll, forfatter av boka «Skattepengene som forsvant» 
  og nyhetssjef i Aftenposten
u Vegard Venli, journalist i NRK

Middag
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Torsdag 31. januar

09.00

11.40
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11.20

12.20

  Slik avdekket Dagens Næringsliv 
Boligbygg-skandalen
u Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

Pause / utstilling

Boligbygg-saken — kontrollutvalgets rolle
u Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune 

Pause / utstilling

Personvern i kommune-Norge
u Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

Medias rolle i den kommunale egenkontrollen 
– medspillere eller motspillere? 
u Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2018. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
Konferansepriser*
• Kr 6 700  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 100)
• Kr 5 040  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 440)
• Kr 1 062 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund
  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
  www.facebook.com/nkrf.no
  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 42/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00065-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski, 
Klagenemndas avgjørelse 291018 sak 2018-238, Saksframlegg Økonomisk status pr 
2 tertial 2018, Statusrapport pr 2 tertial 2018, Status 2 tertial 2018, Raportering 
verbalvedtak 2 tertial 2018, Aktivitetsplanen 231018 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 32/18 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS 
Fugleåsen – Ski (vedlagt) 

OS 33/18 Klagenemndas avgjørelse 29.10.18 sak 2018/238 (vedlagt 
OS 34/18 Økonomirapport 2.tertial 2018 (vedlagt) 
OS 35/18 Aktivitetsplan pr 23.10.18 (vedlagt) 

Ås, 11.12.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postadresse: Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 
Besøksadresse: Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 Telefon: 22 00 35 00 Org. nr.: 974 761 319  
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus 

 
FOLLO REN IKS Oslo, 20.9.2018 
Kveldroveien 4 (JE)   
1407 Vinterbro  
 
 

 

  
Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Daniela Focke-Wenzel 2018/17999 
 Saksbehandler: 
 Guro Holte 
    
 
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Omlastingshall Follo 
Ren IKS Fugleåsen - Ski  
Kontrollnummer: 2018.040.I.FMOA  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Daniela Focke-Wenzel  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Renate Berner  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Guro Holte  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus: 
Jens Hertzberg   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Follo Ren IKS sin omlastehall 
på Fugleåsen i Ski kommune den 28.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom 
vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket ingen avvik og ga 4 anmerkning(er) under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
Anmerkninger: 

 Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over 
 avfallsmengder i lagringshallen 
 Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om 
 deklarering av farlig avfall 
 Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre
 miljø 
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 Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for 
 anlegget 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
20.9.2018 Guro Holte Jens Hertzberg 
dato kontrollør  gruppeleder tilsyn 
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Ski kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: FOLLO REN IKS  

Organisasjonsnr.: 975837289  Eies av: 975804569  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski Anleggsnr.:  0213.0088.01 

Kommune: Ski  Fylke: Akershus  

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering   

Tillatelse gitt: 26.09.2017  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens 
risikobaserte industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Lukt    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser 
derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet. 
  
 



42/18 Referat og orienteringer - 18/00065-7 Referat og orienteringer : Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski

Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMOA   Side 4 av 6 
Versjon 2018.01.09

4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. 
august 2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Follo Ren IKS bli ilagt et gebyr på 
kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura 
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. 
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.  
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Follo Ren IKS kan forbedre sine rutiner for å holde oversikt over avfallsmengder i 
lagringshallen 
 
Kommentarer: 
Virksomhetens tillatelse åpner for at det samtidig kan lagres inntil 50 tonn 
husholdningsavfall i omlastehallen. I driftsrutinene til anlegget er det oppgitt at 
mengdene lagret avfall skal holdes mest mulig nede, men rutinene kan være mer 
spesifikke med tanke på å følge opp at mengdekrav til samtidig lagret avfall ikke 
overskrides.
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Anmerkning 2 
Follo Ren IKS sine skriftlige rutiner for avfall mangler informasjon om deklarering av 
farlig avfall 
 
Kommentarer: 
Follo Ren IKS kunne fremvise en rutine som beskriver hvordan de skal ta hånd om 
utsortert avfall, for eksempel feilsortert farlig avfall som plukkes ut fra restavfallet. Det 
er ikke angitt i rutinen hvordan farlig avfall skal deklareres. For å deklarere farlig avfall 
korrekt må det opprettes et eget bedriftsnummer for lokaliteten. Siden anlegget kun har 
vært i drift siden 16. april i år, er det lite farlig avfall som har oppstått på anlegget til nå. 
 
Ved neste gjennomgang av rutinen for håndtering av avfall, bør Follo Ren IKS påse at 
rutinen omfatter: 

o oversikt over hvilke typer avfall som oppstår (gjerne inkl. EAL-koder og 
avfallsstoffnumre) 

o hvor og hvordan farlig avfall lagres 
o merking 
o levering 
o deklarering 
o rutiner for tømming av oljeutskiller og sandfang 
o hvem som er ansvarlig i bedriften 

 
 
Anmerkning 3 
Avvikssystemet til Follo Ren IKS er lite i bruk for hendelser knyttet til ytre miljø 
 
Kommentarer: 
Feilsortering blir noen ganger registrert som avvik i virksomhetens avvikssystem. Andre 
hendelser knyttet til ytre miljø er ikke blitt avviksført, som f.eks. olje- eller dieselsøl og 
tømming utenfor kontainer. Virksomheten oppga under tilsynet at de ønsker at det skal 
bli registrert flere avvik.
 
 
Anmerkning 4 
Håndtering av slukkevann ved en eventuell brann bør gjennomgås for anlegget 
 
Kommentarer: 
Virksomheten vurderer brann til å være enkelthendelsen med størst risiko for 
forurensning av ytre miljø, og virksomheten beskriver flere tiltak som er gjennomført for 
å redusere risikoen (f.eks. sprinkelanlegg, brannslukningsutstyr og direktevarsling til 
brannvesenet). Selv om disse tiltakene er med på å redusere sannsynligheten for at en 
storbrann vil oppstå, bør virksomheten ha en gjennomgang av håndtering av slukkevann, 
både med tanke på risiko, tiltak og beredskap. 
 
Det ble oppgitt under tilsynet at virksomheten forventer at mye slukkevann ville kunne 
gå til kommunalt spillvannsnett, mens noe kan gå til lokal bekk som har utløp i 
Tussetjern. Konsekvensene av utslippet vil være forskjellig for de ulike resipientene, og 
dette bør tydeliggjøres i risikovurderingen. På bakgrunn av virksomhetens risikovurdering 
må virksomheten vurdere å iverksette tiltak for å håndtere/samle opp slukkevann ved en 



42/18 Referat og orienteringer - 18/00065-7 Referat og orienteringer : Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski

Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMOA   Side 6 av 6 
Versjon 2018.01.09

eventuell brann. Håndtering av slukkevann og –skum bør også inkluderes i 
virksomhetens beredskapsplan.
 
 
8. Andre forhold 
I virksomhetens søknad om tillatelse ble det oppgitt at virksomheten kun ville ha tørt 
renhold i omlastehallen. Det ble også beskrevet at vask av beholdere i vaskehallen skulle 
skje uten bruk av vaskemidler i vaskehallen. Tillatelsen er derfor gitt med bakgrunn i 
dette. 
 
Utfra driftserfaringer ser Follo Ren IKS et behov for å endre dette, slik at de innfører noe 
vått renhold, med oppsamling av vaskevannet, i omlastehallen og bruker noe 
vaskemidler ved vask av  beholdere i vaskehallen. Vaskehallen er per i dag ikke i drift, 
men virksomheten håper å få utstyr på plass slik at den kan driftes fra årsskiftet. 
 
Dersom virksomheten ønsker å slippe vaskevann fra omlastehallen på kommunalt 
spillvannsnett må dere først avklare dette med Ski kommune og deretter søke oss om en 
endring av tillatelsen.  
 
Da enkelte vaskemidler kan føre til at oljeutskillerens funksjon ødelegges er det viktig at 
virksomheten sørger for at vaskemidlene som brukes i vaskehallen, er egnet for 
oljeutskilleren.  
 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
10. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748) 
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)  
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Postadresse 

Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 

Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.:    55 19 30 00           

 
E-post: post@knse.no 
Nettside: www.kofa.no 

 

Saken gjelder:   Ulovlig tildelingskriterium, ulovlig evalueringsmodell 

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om utførelse av kommunal 

slamtømming av private avløpsanlegg. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet «Pris» i 

denne konkurransen ikke var egnet til å utpeke tilbudet med det beste forholdet mellom pris 

og kvalitet. Som følge av at tildelingskriteriet var ulovlig, kom klagenemnda til at 

konkurransen måtte avlyses. Klager hadde derfor ikke saklig interesse i å få avgjort sine 

øvrige anførsler. 

 

Klagenemndas avgjørelse 29. oktober 2018 i sak 2018/238 

  
Klager:  Norva24 Øst AS 

Innklaget: Nesodden kommune 

Klagenemndas 

medlemmer:  Karin Fløistad, Kristian Jåtog Trygstad og Jakob Wahl  

Bakgrunn: 

(1) Nesodden kommune (heretter innklagede) kunngjorde 27. mars 2018 en konkurranse med 

forhandling om inngåelse av rammeavtale for utførelse av kommunal slamtømming av 

private avløpsanlegg. Rammeavtalens varighet var to år med opsjon på forlengelse i inntil 

ytterligere to år. Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen estimert til åtte millioner kroner 

over fire år. Tilbudsfrist ble i konkurransegrunnlaget satt til 27. april 2018.  

(2) I konkurransegrunnlaget punkt 4.1 ble det opplyst at kommunen har tvungen tømming av 

alle private avløpsanlegg. Det ble også opplyst at det i 2017 ble tømt «ca. 9 700 m3 

avløpsslam fra private avløpsanlegg i kommunen, fordelt som følger:  

 Tett tank: 7 642 m3 

 Slamavskiller m/wc, inkludert infiltrasjonsanlegg: 1 528 m3 

 Minirenseanlegg: 286 m3 

 Slamavskiller u/wc og gråvannsrenseanlegg: 263 m3 

 Biodo/ukjent: 56 m3» 

(3) Det fremgikk videre av konkurransegrunnlaget punkt 4.2 at tjenesten «omfatter per i dag 

tømming av følgende anlegg:  

 Tette tanker: ca. 470 
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 Slamavskiller m/wc: ca. 443 

 Slamavskillere u/wc og gråvannsrenseanlegg: ca. 366 

 Minirenseanlegg: 142.»  

(4) Tømmeobjektene skulle tømmes med følgende hyppighet: 

 «Slamavskillere for alt avløpsvann: 1 gang pr. år 

 Slamavskillere for gråvann: hvert 3. år 

 Minirenseanlegg: vanligvis 1 gang pr. år. Slamtømmingen skal skje etter rutiner 

beskrevet av den enkelte leverandør av minirenseanlegg 

 For tette tanker: etter behov, normalt 2-3 ganger i året, men minimum 1 gang 

pr. år.» 

(5) Under tildelingskriteriet «Pris» ble det bedt om at leverandørene ga de enhetsprisene som 

etter innklagedes syn hadde størst betydning, henholdsvis «Grunnpris per anlegg», 

«Tømming av tette tanker per m3» og «Tømming av slamavskillere per m3». Disse er av 

innklagede omtalt som «underkriterier». Det ble samtidig angitt hvor stor del av 

priskriteriets vekt på 50 prosent som hver av disse prispostene utgjorde i evalueringen. 

«Grunnpris per anlegg» talte 20 prosent (av 50 prosent), «Tømming av tette tanker per 

m3» talte 20 prosent og «Tømming av slamavskillere per m3» talte 10 prosent. 

(6) Vedståelsesfristen ble i konkurransegrunnlaget angitt til 27. juni 2018. 

(7) Norva24 Øst AS (heretter klager) stilte 18. april 2018 blant annet følgende spørsmål på 

e-post til innklagede: «Hvordan blir prisskjemaet vektet? Hvor mange oppmøter, m3 tette 

tanker og m3 slamavskillere?» Innklagede svarte at «Grunnpris pr. anlegg som skal 

tømmes og kontrolleres vektes med 20%, pris per m3 slam fra tette tanker vektes med 20 

%, pris per m3 slam fra slamavskillere vektes med 10%. I 2017 var det til sammen 2013 

oppmøter. Se vedlegg 2 oversikt over anlegg per volum, og punkt 5.2 Tildelingskriterier 

i konkurransegrunnlaget.» 

(8) Innen tilbudsfristen mottok innklagede to tilbud, fra Arnkværn Miljø og Renovasjon AS 

(heretter valgte leverandør) og fra klager. 

(9) Forhandlingsmøter med begge leverandørene ble gjennomført 28. mai 2018. I møtet med 

klager var evalueringsmodellen for tildelingskriteriet «Pris» et av temaene som ble 

gjennomgått. I møtereferatet fremkommer det blant annet at det ble opplyst at klager 

foreløpig scoret dårligst på pris og at grunnen til dette var at det var mer enn 100 prosent 

forskjell på enkelte av prispostene i leverandørenes tilbud. Det fremkommer videre at 

«Kommunen opplyser at vi vil benytte en utvidet lineær modell i prisevalueringen. Dette 

innebærer at dyreste pristilbud får 0 poeng selv om det er mer enn dobbelt så dyrt. Det 

beste pristilbudet får 10 poeng.» 

(10) Etter forhandlingsmøtene ble det satt ny frist for å inngi reviderte tilbud til 1. juni 2018. 

Innklagede mottok reviderte pristilbud fra begge leverandørene innen fristen. Klager 

innga et revidert pristilbud der de enhetsprisene som skulle oppgis per m3, var halvert. 
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(11) I tildelingsbrev 14. juni 2018 ble kontrakt tildelt valgte leverandør. I brevet ble det opplyst 

at det var to deltakere i konkurransen og at disse var vurdert likt på tildelingskriteriet 

«Kvalitet». Videre ble det opplyst at «På grunn av prisforskjeller på over 100 % på 

underkriteriene som gjelder kubikkpris, har den ene leverandøren fått 0 i score på begge 

disse.» Under tildelingskriteriet «Pris» var det foretatt separate evalueringer av 

enhetsprisene. Poengfordelingen var slik (ikke vektet poengsum i parentes): 

 

 

  

 

(12) I e-post 15. juni 2018 sendte innklagede forespørsel til valgte leverandør om forlengelse 

av vedståelsesfristen ettersom denne utløp før karensperioden. Valgte leverandør 

bekreftet i e-post samme dag forlengelse av vedståelsesfristen til 13. juli 2018. 

(13) I brev til innklagede av 18. juni og 25. juni 2018 ba klager om en nærmere begrunnelse 

for kommunens vurdering av tildelingskriteriet «Pris». I e-post 25. juni 2018 svarte 

innklagede med å vise til den skriftlige redegjørelsen for innklagedes standpunkt i saken, 

og at denne var supplert med telefonsamtale med klager. Innklagede fant på denne 

bakgrunn at det ikke var mer å tilføye. 

(14) Klager påklaget tildelingen 29. juni 2018. Klagen ble avvist, og innklagede opprettholdt 

avgjørelsen om å tildele kontrakt til valgte leverandør i brev av 12. juli 2018. I 

avvisningsbrevet fremgikk det blant annet at «Kommunen mener at det ikke er klart at 

det er benyttet et ulovlig tildelingskriterium i konkurransen som medfører plikt til å avlyse 

denne, jfr. forsyningsforskriften §§ 14-1 (1) og 14-1 (4).» 

(15) Anmodning om ytterligere forlengelse av vedståelsesfristen ble sendt 12. juli 2018 til 

valgte leverandør. Valgte leverandør bekreftet samme dag fristforlengelse til 1. oktober 

2018. 

(16) Klagen ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 7. august 2018.  

(17) Innklagede har valgt å avvente kontraktsinngåelse til klagen er behandlet av 

klagenemnda. Klagen er derfor behandlet som en prioritert sak. 

(18) Nemndsmøte i saken ble avholdt 22. oktober 2018. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

(19) Tildelingskriteriet «Pris» er ulovlig fordi det ikke er egnet til å utpeke tilbudet med det 

beste forholdet mellom pris og kvalitet. Vekten de ulike underkriteriene til 

tildelingskriteriet «Pris» er gitt representerer ikke på noen måte den reelle 

kontraktsverdien som ligger til de enkelte delytelsene. I konkurransedokumentene er det 

oppgitt erfaringstall fra 2017 på volum og oppmøteantall. Dersom disse erfaringstallene 

Tildelingskriterier/Tilbyder Arnkværn Miljø og 

Renovasjon AS 

Norva24 Øst AS 

Grunnpris 0,96 (4,78) 2,00 (10) 

Pris tette tanker m3 2,00 (10) 0 

Pris slamavskillere m3 1,00 (10) 0 

Kvalitet 5,0 (10,0) 5,0 (10) 

Samlet poengsum 8,96 7,00 
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anvendes på de to innkomne tilbudene vil den faktiske totalprisen innklagede må betale 

til valgte leverandør bli flere hundre tusen kroner høyere hvert år enn om erfaringstallene 

multipliseres med enhetsprisene i klagers tilbud. Kostnadene ved å velge valgte 

leverandørs tilbud vil være ca. 24 prosent høyere. 

(20) Tildelingskriteriet «Pris» er uansett ulovlig fordi det var uklart. Det var uklart om det var 

grunnpris «per anlegg» eller grunnpris «per oppmøte» som skulle honoreres under 

underkriteriet «Grunnpris per anlegg». 

(21) Vedståelsesfristen er ikke gyldig forlenget. En forespørsel om forlengelse av fristen skal 

gis til samtlige leverandører som ikke har blitt avvist eller fått sine tilbud forkastet jf. 

forsyningsforskriften § 16-4 (3). Klager har ikke fått forespørsel om å forlenge 

vedståelsesfristen. 

(22) De anførte feilene kan ikke rettes innenfor rammene av den kunngjorte konkurranse. 

Konkurransen må derfor avlyses, jf. forsyningsforskriften § 21-4 (1). 

Innklagede har i det vesentlige anført: 

(23) Det bestrides at det er benyttet ulovlig tildelingskriterium. Prismekanismen er i samsvar 

med kravene i forsyningsforskriften § 14-1 første og fjerde ledd. Hvilket utslag modellen 

ville gi kunne ikke forutsies før tilbudsfristen, ettersom poenggivingen ville avhenge av 

prisforskjellen i tilbudene. Basert på erfaringstallene for priselementene innklagede 

hadde fra den eksisterende rammeavtalen med klager, representerer vekten de enkelte 

underkriteriene er gitt den kontraktsverdien som ligger til disse delytelsene. Ved valg av 

poengberegningsmetode har ikke innklagede gått utover oppdragsgivers innkjøpsfaglige 

skjønn. Det bestrides ikke at metoden fører til at kontrakten tildeles den leverandøren 

med høyest pris dersom det foretas en estimering av verdien av kontrakten i 

kontraktsperioden utelukkende basert på enhetsprisene grunnpris og kubikkmeterpris for 

slamavskillere og tette tanker. Det skyldes imidlertid de store prisforskjellene i 

enhetsprisene og var ikke påregnelig for innklagede. Etter innklagedes beregninger er det 

for øvrig ikke tale om 24 prosent høyere kostnader, men ca. 20 prosent høyere kostnader. 

(24) Tildelingskriteriet «Pris» er ikke ulovlig som følge av at det var uklart om det var 

grunnpris «per anlegg» eller grunnpris «per oppmøte» som skulle honoreres under 

underkriteriet «Grunnpris per anlegg». 

(25) Manglende anmodning om forlengelse av vedståelsesfristen til klager utgjør ikke et brudd 

på forskriften eller likebehandlingsprinsippet. Det eneste tilbudet det er aktuelt å tildele 

kontrakt til er gyldig forlenget og alternativet er avlysning av konkurransen. 

(26) Klagers anførsler knyttet til at tildelingskriteriet var uklart og forlengelse av 

vedståelsesfrist er i alle tilfeller feil som ikke kan ha påvirket utfallet av konkurransen. 

Klagenemndas vurdering: 

(27) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder 

inngåelse av rammeavtale for utførelse av kommunal slamtømming av private 

avløpsanlegg som er en tjenesteanskaffelse. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen 

estimert til åtte millioner kroner. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 

nr. 73 følger anskaffelsen etter sin art og verdi forskrift om innkjøpsregler i 
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forsyningssektorene av 12. august 2016 nr. 975 del I og del II jf. forsyningsforskriften §§ 

5-1 og 5-2. 

(28) Klager anfører at tildelingskriteriet «Pris» er ulovlig fordi det i denne konkurransen ikke 

er egnet til å utpeke tilbudet med det beste forhold mellom pris og kvalitet. 

(29) Priskriteriet er bedømt på grunnlag av de tilbudte prisene for «Grunnpris per anlegg», 

«Tømming av tette tanker per m3» og «Tømming av slamavskillere per m3». Disse 

prisene vil danne grunnlag for vederlaget i den fremtidige kontrakten. 

(30) Under evalueringen av priskriteriet har innklagede bedømt hver av disse prispostene for 

seg, og gitt tilbudene en poengsum fra 0 til 10 poeng for hver prispost. Disse 

poengsummene ble så multiplisert med den prosentvise vekten til hver prispost, 

henholdsvis «Grunnpris per anlegg» 20 prosent, «Tømming av tette tanker per m3» 20 

prosent og «Tømming av slamavskillere per m3» 10 prosent. Deretter ble de vektede 

poengene summert til en samlet poengsum. 

(31) Klagers anførsel bygger på at denne fremgangsmåten har ført til at innklagede velger et 

tilbud som gir betydelig høyere kostnader enn hvis innklagede hadde beregnet en 

forventet (samlet) pris for hvert av tilbudene. Klager har i denne sammenheng vist til at 

valgte leverandørs beregnede vederlag blir betydelig høyere enn klagers hvis man 

benytter erfaringstallene fra 2017 for volum og oppmøteantall som er oppgitt i 

konkurransedokumentene. Innklagede er ikke enig i disse utregningene, men vedgår at 

metoden fører til at kontrakten tildeles den leverandøren med høyest pris dersom det 

foretas en estimering av verdien av kontrakten i kontraktsperioden utelukkende basert på 

enhetsprisene grunnpris og kubikkmeterpris for slamavskillere og tette tanker. 

(32) Oppdragsgiver har en viss skjønnsfrihet ved valg av metode for evaluering av tilbudene. 

Samtidig er skjønnsfriheten underlagt begrensninger, slik det blant annet fremgår av Rt. 

2007 side 1783. I klagenemndas sak 2014/95 avsnitt 29 flg. er det redegjort for rettslige 

krav som EU-domstolen har utledet av de grunnleggende prinsippene. 

(33) I vår konkurranse ga konkurransegrunnlaget informasjon om hvordan priskriteriet ville 

bli bedømt. Innklagede var forpliktet til å følge denne fremgangsmåten under 

evalueringen, slik at leverandørene kunne innrette seg etter dette. Leverandørene hadde 

blant annet mulighet til å sette seg inn i metoden og beregne utslagene under 

tilbudsarbeidet.  

(34) I slike tilfeller legger klagenemnda til grunn at terskelen for å sette den beskrevne 

fremgangsmåten til side må være høy. Likevel er det forutsatt i tidligere praksis fra 

klagenemnda at også en kunngjort evalueringsmodell etter omstendighetene vil kunne 

underkjennes som uegnet dersom resultatet av evalueringen tilsier det, se for eksempel 

sakene 2010/43, 2016/71 og 2017/97. 

(35) Utslagene i denne evalueringen ser ut til å være en konsekvens av at de to leverandørene 

priset sine tilbud svært forskjellig. Mens klager tilbød en betydelig lavere grunnpris enn 

valgte leverandør, tilbød valgte leverandør langt lavere priser for postene som gjaldt 

kubikkmeter slam tømt. Slik ulik prisstrategi er en utfordring som oppdragsgiver må være 

forberedt på å møte når priselementer bedømmes hver for seg istedenfor at de inngår i en 

samlet beregning av totalpris. I et eventuelt kontraktsforhold må leverandørene være 

forberedt på å bære konsekvensene av at det faktiske forbruket ikke er i samsvar med 
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egne forutsetninger. For at evalueringen skal gi et akseptabelt utfall, er oppdragsgiver 

likevel avhengig av at det er rimelig sammenheng mellom priselementenes vekt og deres 

forventede betydning for vederlaget. 

(36) Innklagede har vist til at den valgte fremgangsmåten ble benyttet fordi det var reell 

usikkerhet omkring det forventede forbruksmønsteret. Det er i denne sammenheng vist 

til erfaringer fra konkurransen om dagens avtale om slamtømming av private 

avløpsanlegg i kommunen. Hvilken betydning, og på hvilken måte, usikkerhet om 

fremtidig forbruksmønster ivaretas ved innklagdes modell, er imidlertid ikke utdypet av 

innklagede.  

(37) Selv om det er en viss usikkerhet rundt forventet forbruksmønster, forstår imidlertid 

klagenemnda innklagede slik at det ikke er bestridt at det forventede vederlaget basert på 

enhetspriser og erfaringstall vil være høyere ved å velge valgte leverandørs tilbud. Det er 

vanskelig forenlig med at evalueringen skal være innrettet mot å finne tilbudet med det 

beste forholdet mellom pris og kvalitet. Innklagede har fremhevet at det ikke var 

påregnelig for innklagede at prisene varierte så mye. Innklagede har imidlertid ikke 

forklart hvorfor den valgte fremgangsmåten skulle være egnet til å identifisere det beste 

tilbudet.  

(38) Klagenemnda må på denne bakgrunn konkludere med at tildelingskriteriet «Pris» i denne 

konkurransen ikke er egnet til å identifisere tilbudet med det beste forholdet mellom pris 

og kvalitet. Klagenemnda kan ikke se at denne feilen kan rettes på en annen måte enn ved 

å avlyse konkurransen. Klager har dermed ikke saklig interesse i få avgjort sine øvrige 

anførsler. 

(39) Bruddet på regelverket som klagenemnda har konstatert over, kan ha påvirket utfallet av 

konkurransen. Bruddet gir følgelig grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. 

klagenemndsforskriften § 13. 

Konklusjon:  

Nesodden kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved at tildelingskriteriet 

ikke er egnet til å utpeke tilbudet med det beste forhold mellom pris og kvalitet. 

 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Karin Fløistad 
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Rådmannen Dato: 04.10.2018 
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Saksbeh.: Dahlen, Steinar 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

060/18 Formannskapet 17.10.2018 

100/18 Kommunestyret 21.11.2018 

 
 

 

Økonomisk status p.r. 2. tertial 2018 

 
 

Saken gjelder: 
Rådmannen gjelder med dette fram sak om økonomisk status og sykefravær pr utgangen av 2. 
tertial 2018. 
 

 

Innstilling: 
Det gjøres følgende budsjettendringer:  
 

Tekst Konto Ansvar Funksjon Beløp 

Merforbruk Plan, bygg og geodata 162001 7010 302 1 100 000 

Merforbruk Vann-området 135000 6120 340 2 000 000 

Økte pensjonsutgifter 109000 0020 190 1 400 000 

Økte skatteinntekter 187000 0800 800 -3 800 000 

Reduserte renteutgifter 150000 0900 870 -700 000 

 
 
 
 

 

17.10.2018 Formannskapet 

 

Formannskapet ønsker ikke at det skal være reduksjon i aktivitet innenfor brøyting, islegging av 
fotballbaner, oppvarming av kunstgressbaner og produksjon av kunstsnø. 
 
Formannskapet ber rådmann søke å finne dekning for å opprettholde aktivitet innenfor disse 
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områdene, eventuelt dekke overforbruk på inntil 200 000 gjennom bruk av disposisjonsfond. 

 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Høyre sitt forslag, første setning, fikk 2 stemmer (2 H) og falt. 
Høyre sitt forslag, andre setning, fikk 2 stemmer (2 H) og falt. 
 

 

FSK- 060/18 Vedtak: 

Det gjøres følgende budsjettendringer:  

Tekst Konto Ansvar Funksjon Beløp 

Merforbruk Plan, bygg og geodata 162001 7010 302 1 100 000 

Merforbruk Vann-området 135000 6120 340 2 000 000 

Økte pensjonsutgifter 109000 0020 190 1 400 000 

Økte skatteinntekter 187000 0800 800 -3 800 000 

Reduserte renteutgifter 150000 0900 870 -700 000 
 

 

 

21.11.2018 Kommunestyret 

 

Tor Lindberg (H) fremmet følgende forslag: 
"Kommunestyret ønsker ikke at det skal være reduksjon i aktivitet innenfor brøyting, islegging av 
fotballbaner, oppvarming av kunstgressbane og produksjon av kunstsnø. 
 
Kommunestyret ber rådmann søke å finne dekning for å opprettholde aktivitet innenfor disse 
områdene, eventuelt dekke overforbruk på inntil 200 000 gjennom bruk av disposisjonsfond." 

 

Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Høyre fikk 12 stemmer (7 H, 2 FrP, 1 KrF, 2 R) og falt. 

 

KST- 100/18 Vedtak: 

Det gjøres følgende budsjettendringer:  

Tekst Konto Ansvar Funksjon Beløp 

Merforbruk Plan, bygg og geodata 162001 7010 302 1 100 000 

Merforbruk Vann-området 135000 6120 340 2 000 000 

Økte pensjonsutgifter 109000 0020 190 1 400 000 

Økte skatteinntekter 187000 0800 800 -3 800 000 

Reduserte renteutgifter 150000 0900 870 -700 000 
 

 

 

Bakgrunn 
Bakgrunnen er regnskaps- og budsjett-tall pr 31.08.18.  
I tillegg er det oppgitt sykefraværsdata pr 31.08.18 
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Rådmannens vurdering 
 
Se vedlegg. 
 
 
Wenche Folberg 
Rådmann 
                                        Marit Andersen 
                                        Kommunalsjef Digitalisering, utvikling og administrasjon 
 

Vedlegg 

Statusrapport pr 2. tertial 2018 

Status 2. tertial tiltak i budsjett 2018 

Rapportering verbalvedtak 2. tertial 2018 

 

 

 



42/18 Referat og orienteringer - 18/00065-7 Referat og orienteringer : Statusrapport pr 2 tertial 2018

 

 
 
Statusrapport 
pr 2. tertial 2018 
  



42/18 Referat og orienteringer - 18/00065-7 Referat og orienteringer : Statusrapport pr 2 tertial 2018

 

Innhold 

Sammendrag .............................................................................................................................. 2 

Frie inntekter .............................................................................................................................. 4 

Finansinntekter og -utgifter ....................................................................................................... 5 

Pensjon ....................................................................................................................................... 5 

Rådmannens stabsområde ......................................................................................................... 6 

Skole, barnehage og oppvekst ................................................................................................... 7 

Helse og omsorg ....................................................................................................................... 11 

Plan, teknikk og miljø ............................................................................................................... 15 

Andre virksomheter ................................................................................................................. 24 

Status planarbeid ..................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 



42/18 Referat og orienteringer - 18/00065-7 Referat og orienteringer : Statusrapport pr 2 tertial 2018

Side 2 av 30 
 

SAMMENDRAG 
 

Nesodden kommune har de siste årene hatt befolkningsøkning. Pr 21.08.2018 var det ifølge 

Folkeregisteret 19 418 innbyggere på Nesodden.  

 

Aktiviteten i alle sektorer er høy. Dette gir seg særlig utslag innenfor barnevern, administrasjon og de 

tekniske områdene. Det har vært utskifting av nøkkelpersonell i flere sektorer og dette gjør at det for 

noen områder er etterslep i saksbehandling og forsinkelser i noen leveranser. Nesodden kommune 

har lav bemanning på flere av de ovennevnte områdene, og ved turnover eller sykefravær gir dette 

seg direkte utslag i leveransene. Det vises til oversikt over status for alle budsjettvedtak samt 

planstrategien.  

 

Sommeren har vært krevende i forhold til vannsituasjonen og dette medfører merforbruk på kjøp av 

vann. Dette vil belaste årsregnskapet for 2018, men vil tilbakeføres i kommende 5 årene som følge av 

vannavgift og selvkostprinsippet. Som følge av tidligere kjøp av vann ikke kunne føres på 

investeringsprosjektet for rehabilitering av Bleksli, men tas over driften og utbygging av vann og 

avløp i mange grender vil vannavgiften de kommende årene øke relativt mye.  

 

Nedenfor vises en økonomisk oversikt over budsjett og regnskap pr 31.08.2018 sortert på 

områdenivå. Det rapporteres samlet på skoler og barnehager. Detaljrapport pr skole/barnehage 

finnes i eget vedlegg.  

 

I forhold til sykefravær, har kommunen et mål 93 % nærvær. 

 

Område 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 

Regnskap i kr 
Forbruk 

i % 
Regnskap i kr 

Revidert 
budsjett 

Avvik i kr 
Forbruk 

i % 

Skole, barnehage og 
oppvekst 

202 090 967 96,5 266 500 040 276 200 215 9 700 175 96,5 

Helse og omsorg 138 533 457 99,6 189 973 567 195 599 510 5 625 943 97,1 

NAV 19 564 825 101,4 27 549 820 27 251 584 -298 235 101,1 

Kultur 8 751 730 97,6 12 271 534 12 421 640 150 106 98,8 

Plan, teknikk og miljø 50 285 250 107,4 57 478 677 52 202 329 -5 276 348 110,1 

Rådmannens stab 41 116 638 108,2 52 011 068 52 612 452 601 384 98,8 

Sum 460 342 868 99,8 605 784 706 615 877 361 10 092 655 98,4 

 

Skole, barnehage og oppvekst har et mindreforbruk. Prognosen for virksomhetene ved årets slutt er 

balanse. Helse og omsorg har mindreforbruk og prognosen ved årets slutt er balanse ev. 

mindreforbruk. Rådmannens stab har et mindreforbruk, og det er forventet tilnærmet balanse ved 

årets slutt. Kultur forventer som følge av økt ramme vedtatt i kommunestyret i august balanse ved 

årets slutt. For NAV er målsettingen balanse ved årets slutt, men det er risiko knyttet til utbetaling av 

sosialhjelp de siste månedene av året.  

 

Plan, teknikk og miljø har et merforbruk pr utgangen av 2. tertial på om lag 5,2 mill. kr. Det vil i løpet 

av 3. tertial bli utfakturert om lag 1,2 mill. kr på noen større plan- og byggesaker, slik at deler av 
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mindreinntekten blir hentet inn i løpet av de neste månedene.   

 

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til følgende:  

 

 VAR-tjenester (kjøp av vann) 

Når det gjelder VAR-tjenestene er merforbruket hovedsakelig innenfor vannområdet. Det er i 

utgangspunktet innbyggerne som skal dekke dette merforbruket. Ettersom Nesodden 

kommune ikke har fondsmidler på vannområdet, må merforbruket dekkes av kommunen i 

2018. Merforbruket vil deretter innarbeides i gebyrene i 2019-2023 og tilbakeføres til 

kommunen i løpet av en 5-årsperiode 

 Ettergivelse av gebyrinntekter innenfor byggesak  

Merforbruket knyttet til tap av gebyrinntekter innenfor byggesak skyldes ettergivelser etter 

oversittet tidsfrister. Byggesaksfondet er negativt, slik at et merforbruk innenfor byggesak 

må dekkes av kommunen i 2018. 

 Merforbruk innenfor Naturforvaltning og friluftsliv. Området forsøker å komme i balanse ved 

årets slutt, ved å redusere aktivitetsnivået siste 4 måneder av året.  

 

Det gis en mer detaljert årsaksforklaring til mer-/mindreforbruk under hvert område, samt 

kommentarer under hver enkelt virksomhet/stab nedenfor. 

 

Anslag frie inntekter og finans ved årets slutt 

Pr utgangen av 2. tertial har skatteinntektene økt samtidig som det er noe besparelse innenfor 

renteutgifter. 

 

Skatt og finans Beløp 

Skatte/rammetilskudd 3 800 000  

Finansinntekter/utgifter 1 900 000  

Sum økt innt/red utg 5 700 000  

 

Forutsatt at skatteinntektene utvikler seg på tilsvarende måte resten av året kan kommunen oppnå 

et mindreforbruk/merinntekter ift. budsjett på skatt og finans i underkant av 6 mill. kr. 

 

Behov for tilleggsbevilgninger 

 

Rådmannen foreslår å tilleggsbevilge totalt 4,5 mill kr til områdene nedenfor, med dekning av økte 

skatteinntekter og reduserte renteutgifter: 

 

Tekst Konto Ansvar Funksjon Beløp 

Merforbruk Plan, bygg og geodata 162001 7010 302 1 100 000 

Merforbruk Vann-området 135000 6120 340 2 000 000 

Økte pensjonsutgifter 109000 0020 190 1 400 000 

Økte skatteinntekter 187000 0800 800 -3 800 000 

Reduserte renteutgifter 150000 0900 870 -700 000 
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Når det gjelder pensjonsutgiftene mottok kommunen oppdaterte endrede prognoser fra KLP i april. 

Endringene baserer seg på oppdatert lønnsmasse og antatt reguleringspremie. Prognosene gir en 

merutgift i størrelsesorden 1,4 mill. kr i netto økt pensjonskostnad for 2018. Endringene skyldes 

oppdatert lønnsmasse/medlemsbestand og pensjonsgrunnlag og antatt reguleringspremie. Tilførsel 

av premiefond er hensyntatt i beregningen.  

 

Rådmannen iverksatte ved halvårsrapporteringen følgende tiltak for å komme i balanse i 2018: 

 

 Alle virksomheter/staber som melder om merforbruk pålegges å iverksette og/eller vurdere 

tiltak for å redusere merkostnadene med mål om balanse. 

 Alle virksomheter/staber/avdelinger får et mål om å planlegge for å levere et mindreforbruk 

på egen virksomhet. 

 Alle virksomheter og staber får et pålegg om å strengt vurdere behov for bruk av vikarer ved 

ferier og sykefravær. 

 Alle virksomheter bør holde vakante stillinger ledig i den grad dette er mulig 

 Egne tiltak ble foreslått for virksomheten Kultur, men kommunestyret vedtatte i stedet å øke 

rammen til virksomheten med inntil 960 000 kr i 2018. 

 

Gitt at tiltak iverksettes og merinntekter nyttes til kostnader knyttet til befolkningsøkning og andre 

uforutsette kostnader, vil budsjettet for kommunen som helhet gå i tilnærmet balanse ved årets 

slutt. 

 

FRIE INNTEKTER 
 

Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskuddet justeres etter den 

enkelte kommunes skatteinntekter i forhold til gjennomsnittlige skatteinntekter på landsbasis, og 

justeringen skjer etterskuddsvis. 

 

Skatteinngangen pr august er 3,8 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. 

 

I revidert nasjonalbudsjett ble imidlertid skatteinngangen for kommunene som helhet redusert med 

0,5 milliarder kr. Det er derfor noe vanskelig å beregne hvordan skatteinngangen vil utvikle seg 

utover i året. Det minnes om at en økning av Nesoddens skatteinntekter ut over landssnittet vil 

medføre at rammetilskuddet blir redusert, slik at netto vil kommunen kunne sitte igjen med ca 40 % 

av den økte skatteinntekten. Hvis skatteinntektene utvikler seg på tilsvarende måte resten av året vil 

kommunen få ca 3,8 mill. kr mer enn budsjettert i frie inntekter i 2018. Økning i frie inntektene vil bli 

vurdert opp mot økte kostnader knyttet til befolkningsøkning eller andre uforutsette utgifter i 2018. 
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FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER 
 

Finansinntekter 

Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Renteinntektene er i tråd med 

budsjettet pr august. 

 

Renteutgifter 

Pr august ligger renteutgifter knyttet til egne lån ca 1,9 mill. kr lavere enn budsjettet. Årsaken til 

dette er at dagens rentenivå er noe lavere enn forutsatt i budsjettet for 2018. 

 

I statusrapport for 1. tertial nedjusterte kommunestyret budsjettet for renteutgifter med 2 mill. kr. 

Kommunen har blitt varslet om en liten renteøkning på 0,15 % fom 17.10.2018. Utsatt låneopptak fra 

2017 er fremdeles ikke tatt opp pr dato, slik at det kan ventes ytterligere besparelse på renter 

inneværende år. Reduksjon i renteutgifter vil bli vurdert opp mot økte kostnader knyttet til 

befolkningsøkning eller andre uforutsette utgifter i 2018. 

 

Avdragsutgifter 

Avdragsutgiftene er 1,1 mill. kr lavere enn budsjettert pr august. I statusrapport for 1. tertial 

nedjusterte kommunestyret budsjetterte avdragsutgifter med 1,6 mill. kr. Prognosen for 

avdragsutgiftene er balanse ved årets slutt. 

 

PENSJON  
 

Som rapportert pr juni, fikk KLP et svært godt årsresultat for 2017 med en avkastning på 6,7 %. 

Nesoddens andel av overskuddet utgjorde 11,3 mill. kr som fordeler seg på følgende ordninger: 

 

 Fellesordningen 10 mill. kr. 

 Sykepleierordningen 1,3 mill. kr. 

 Folkevalgte ordningen 40 000 kr. 

 

Overskuddet er tilført kommunens premiefond. KLP har i april kommet med oppdaterte prognoser 

på pensjon. Prognosene tilsier en merutgift i størrelsesorden 1,4 mill. kr i netto økt pensjonskostnad 

for 2018. Endringene skyldes oppdatert lønnsmasse og pensjonsgrunnlag og antatt 

reguleringspremie. Tilførsel av premiefond er hensyntatt i beregningene.  
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RÅDMANNENS STABSOMRÅDE 
 

Sykefravær 

Sykefraværet er 7,34 % (pr juni var det 4,19 %). Korttidsfravær er 2,76 % (1,20 % pr juni), og 

langtidsfravær er 4,58 % (2,99 % pr juni). Ift målet om 93 % nærvær, er sykefraværet tilfredsstillende.  

 

Økonomi 

Stabsområdene 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 

Regnskap i kr 
Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk i 

% 

Politisk styring 2 025 982 101,4 3 020 704 2790 997  229 257 108,2 

Rådmannen 5 860 944 104,7 7 799 577 7 851 646 52 069 99,3 

Økonomi og styring 9 885 024 108,4 12 321 941 12 655 270 333 328 97,4 

Organisasjon og 

tjenesteutvikling 
10 385 162 113,6 13 313 734 12 727 798 -585 935 104,6 

Interne tjenester og 

kommunikasjon 
12 959 526 106,8 15 555 059 16 586 739 1 031 679 93,8 

 

Rådmannen har i 2018 ansatt to nye kommunalsjefer og fra 1. august reduseres ledergruppen fra sju 

til fem. Ny næringsrådgiver er ansatt f.o.m. august. Stilling som kommunikasjonssjef er utlyst. Målet 

er økt satsing på digitalisering av kommunes tjenester og økt utadrettet virksomhet knyttet til næring 

og kommunikasjon. 

 

Politisk styring viser et merforbruk pr 2. tertial på 0,2 mill. kr. Årsaken er at møtegodtgjørelse er 

utbetalt i sin helhet for siste halvdel 2017 og første halvdel 2018. Prognosen viser et merforbruk i 

størrelsesorden på 0,2 mill. kr ved årets slutt. 

 

Rådmannen er i balanse pr 2. tertial. Prognose viser balanse ved årets slutt. 

 

Kutt i administrasjonen 

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2018 et kutt i administrasjonen på 1,3 mill. kr. Dette gir et 

periodisert merforbruk på 0,875 mill. kr pr 2. tertial. Kuttet dekkes inn av iverksatte tiltak i løpet av 

året. 

 

Økonomi og Styring. Regnskapet til Økonomi og Styring viser et periodisert mindreforbruk på om lag 

0,3 mill. kr. Hovedårsaken er merinntekter fra gebyrer og besparelse knyttet til lønnsutgifter. 

Prognosen viser at stabsområdet går med 0,4 mill. kr i overskudd ved årets slutt. 

 

Organisasjon og Tjenesteutvikling har samlet sett er periodisert merforbruk på 0,6 mill. kr. Dette 

skyldes at noen store driftsposter (abonnementer og kontingenter) er betalt for hele året. Prognosen 

er at stabsområdet går i balanse ved årets slutt. 

 

Interne tjenester og kommunikasjon har samlet sett et periodisert mindreforbruk på om lag 1 mill. 

kr. Hovedårsaken er besparelse på lønnsutgifter i størrelsesorden 0,8 mill. kr. Dette har medført 
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kapasitetsproblemer og flere av planlagte oppgaver innenfor integrasjoner mellom fagsystemer og 

fordring av bl.a nettsider og søk ikke har blitt gjennomført som planlagt. 

 

Det er et periodisert mindreforbruk knyttet til service- og driftsavtaler i størrelsesorden 1,2 mill. kr. 

Disse kostnadene blir belastet mot slutten av året. Kommunens lisenser er utbetalt for hele året som 

gir et periodisert merforbruk på om lag 2,2 mill. kr. Videre er det øvrige utbetalinger som forfaller 

ved årets slutt. 

 

Økte lisenskostnader ut over budsjett i størrelsesorden 0,8 mill. kr vil medføre et merforbruk på 

denne posten ved årets slutt. Tiltak er iverksatt for å foreta besparelser innenfor øvrige driftsposter 

slik at området kommer i balanse ved årets slutt. 

 

Prognose årets slutt for Rådmannens stabsområde 

Prognosene tilsier at stab vil komme i balanse ved årets slutt. 

 

SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST 
 

Innledning Skole, barnehage og oppvekst 

Området Skole, barnehage og oppvekst har et mindreforbruk pr august. Prognosen for 

virksomhetene ved årets slutt er å gå i balanse. Rapportering per virksomhet er vedlagt rapporten. 

Grunnskole  

 

Sykefravær 

Sykefraværet er på 8,68 % (pr juni var det 8,31 %). Korttidsfravær er 2,40 % (1,99 % pr juni), og 

langtidsfravær er 6,28 % (6,35 % pr juni). Kommunens mål er 7 %. Sykefraværet er noe høyere enn 

målet og varierer fra skole til skole, noe som fremkommer i vedlegget. Dette følges opp. 

 

Økonomi 

 

Grunnskole 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  82 089 087 96,6 115 626 588 118 398 127 2 771 539 97,7 Balanse 

 

Grunnskoleområdet har et mindreforbruk pr august. Dette skyldes at ikke alle midler er fordelt ut til 

den enkelte skole, men forvaltes sentralt. Disse midlene er ikke periodisert. De sentrale midlene skal 

blant annet dekke skoleskyss, kjøp av undervisningstjenester fra private skoler, utgifter til Follo 

Barne- og Ungdomsskole og støtte til videreutdanning lærere.  Dette omfatter også midler 

kommunestyret har vedtatt for vekst i antall barn for 2018.  

 

Fra og med nytt skoleår i august blir skolene tilført ytterligere midler for å øke lærtettheten iht. til ny 

norm. For hele 2018 utgjør dette totalt på for Nesodden skolene ca 7,7 mill. kr. Budsjettmidler er 
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fordelt til de skolene som skal øke lærertettheten. Oppbemanning ved skolene er i gang, men tar tid, 

dette kan gi innsparinger ved enkelte skoler for høstsemesteret. 

 

Utfordringer 

Antall barn i Nesoddskolene er økende. Virksomhetene rapporterer i 2018 om større atferdsmessige, 

spesialpedagogiske og medisinske utfordringer i skolene.  

 

Barn som etter barnehage- og skolestart trenger spesialpedagogisk- og medisinsk hjelp vil utgjøre en 

kostnad for virksomhetene som ikke er budsjettert. Økt behov har gjort det nødvendig å kjøpe 

spesialpedagogiske tjenester fra andre, samt sette inn ekstra ressurser på enkelte skoler og 

spesialenheter. Midler til ekstra spesialpedagogisk og medisinsk hjelp hos den enkelte skole vil søkes 

dekket via sentrale midler som ikke er delt ut til virksomhetene. 

 

Prognose årets slutt for Grunnskole 

Det forventes at skoleområdet totalt sett vil gå i balanse for 2018.  

Kulturskolen 

 

Sykefravær 

Sykefraværet er på 1,91 % (pr juni var det 2,19 %). Korttidsfravær er på 0,65 %, og langtidsfravær er 

1,26 % (1,60 % pr juni). Dette er innenfor kommunens mål om et sykefravær på 7 %. 

 

Økonomi 

Kulturskolen 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  4 029 908 129,4 5 490 031 4 564 972 -925 059 120,3 -0,8 mill 

 

Kulturskolen har merforbruk på 0,9 mill. kr pr 31. august. Merforbruket skyldes delvis 

konsulentutgifter og utstyr, i tillegg en utgift knyttet til Follopiloten på 0,2 mill som blir refundert i 

løpet av høsten. Forbruket på varer og tjenester følges tett opp fremover. 

 

Kulturskolen har en inntektssvikt på nedgang i antall elever, pr august er inntektene 0.6 mill lavere 

enn budsjettert. Det er igangsatt tiltak for å øke antall elever og gjennom det den totale inntekten.  

Redusert egenbetaling på kor er et av disse tiltakene. 

 

Prognose årets slutt for Kulturskolen 

Kulturskolen vil ha et merforbruk ved årets slutt, merforbruket anslås til 0,8 mill for 2018. Det jobbes 

aktivt med økonomi, og med den utfordrende situasjonen skolen står ift elevtall og inntekter. 
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Kommunale barnehager 

 

Sykefravær 

Sykefraværet er 11,60 % (pr juni var det 10,41 %). Korttidsfravær er 4,75 %, og langtidsfravær er på 

6,85 % (6,03 % pr juni). Sykefraværet er noe høyere enn kommunens mål om 93 % nærvær. Dette 

varierer fra virksomhet til virksomhet, og fremkommer i vedlegget. Sykefraværet følges opp.  

 

Økonomi 

Kommunale 

barnehager 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  39 200 148 93,7 58 029 631 61 107 988 3 078 356 95,0 Balanse 

 

Området kommunale barnehager har et mindreforbruk pr 31.08.2018. Årsaken til budsjettavviket 

finnes i de sentrale budsjettmidlene.  Her er budsjettert med midler til søskenmoderasjon og 

inntektsgraderte satser, statlige/fylkeskommunale refusjoner, betaling for barnehagebarn til/fra 

andre kommuner og midler til videreutdanning. Dette er midler som ikke er fordelt til den enkelte 

virksomhet. 

 

Utfordringer 

Ny pedagognorm i barnehagene ble vedtatt av Stortinget og iverksatt fra og med 1. august 2018. 

Normen gir flere nye kommunale barnehagelærerstillinger i kommunen, men samtidig reduserer 

antall assistenter/fagarbeidere. Reduksjon i stillinger til assistent/fagarbeidere er håndtert i 

ombemanningsutvalget. Midler for netto 5 nye stillinger er fordelt til barnehagene fra og med høsten 

2018. Kravene i pedagognormen er pr dags dato oppfylt i Nesoddens barnehager. For 2018 finnes 

finansiering innenfor eksisterende ramme til kommunale- og private barnehager. Finansiering av 

helårseffekt for 2019 er ikke avklart.  

 

Fra 1. august 2018 utvidet de kommunale barnehagene sine åpningstider. Finanseringen gjøres iht. 

Kommunestyrets vedtak, ved at midler tas fra post for barnehagelærerutdanning (ABLU). Dette skal 

ikke påvirke prognosen for årets slutt. 

 

Barnehagene opplever økt antall barn med utvidede behov for tilrettelegging etter barnehagelovens 

bestemmelser. Økt behov for spesialpedagogiske tiltak vil kreve oppfølging og styrking/omfordeling 

av budsjettmidler for at barnehagene skal kunne holde budsjettene sine. Ressurser til støtte for barn 

med særskilte behov fordeles i forkant av nytt barnehageår. Etter tildelingen er det fortsatt flere 

barn som er under utredning og på venteliste. Disse barna kan ha rett til både spesialpedagogisk 

hjelp og tilrettelegging i løpet av inneværende barnehageår. Dette kan utløse betydelige 

tilretteleggingsbehov.  

 

Prognose ved årsslutt for Kommunale barnehager 

Det tas et lite forbehold rundt omfang av nødvendige spesialpedagogiske tiltak, men området for 

kommunale barnehager forventer balanse ved årets slutt. 
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Private barnehager 

 

Økonomi 

Private 

barnehager 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  50 017 445 97,3 50 826 465 51 903 250 1 076 785 97,9 Balanse 

 

 

Området Private barnehager består i all hovedsak av driftstilskudd til private barnehager. 

 

Regnskapet viser pr 31. august et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Forbruk for resterende måneder i 

2018 vil avhenge av tellingene av barn i de private barnehagene, og avregning av tilskuddene som så 

langt er konto utbetalt.  

 

Prognose ved årsslutt for Private barnehager 

Fellesområdet for private barnehager går i balanse ved årets slutt. 

Barn, unge og familie 

 

I budsjettvedtaket for 2018 ble Barn, unge og familie (BUF) tilført om lag 4 mill. kr i økt ramme, 

hvorav budsjettet for fosterhjemsgodtgjørelse og barnevernsinstitusjon ble økt med hhv. 1,9 og 0,8 

mill. kr. Det ble i kommunestyret i juni 2018 besluttet å tilføre virksomheten ytterligere 6,5 mill. kr 

grunnet bekymringsverdig økning i antall saker og alvorlighetsgrad i disse. 

 

Sykefravær 

Totalt sett for virksomheten er sykefraværet på 6,50 % (pr juni var det 5,56 %). Det er stort sprang 

mellom de ulike fagområdene; fra 0,90 % (Psykisk helse barn og unge) til 18,28 % (Barnevern). 

Korttidsfravær er 1,31 % (0,98 % pr juni), og langtidsfravær er 5,19 % (4,58 % pr juni). Fraværet totalt 

er innenfor kommunens mål om 93 % nærvær. Dette følges opp. 

 

Økonomi 

BUF 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  26 754 379 95,0 36 527 324 40 225 878 3 698 553 90,8 Balanse 

 

 

Pr utgangen av andre tertial ser det ut som om virksomheten har et mindreforbruk på om lag 3,7 

mill. kr. Dette er ikke reelt, og skyldes: 

 

 Øremerkede tilskudd til helsesøsterfunksjonen. I den grad dette tilskuddet ikke blir brukt opp 

må det avsettes til bundet fond. 

 Manglende fakturering i Barnevernstjenesten. 
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Tar man hensyn til årsakene går virksomheten tilnærmet i balanse. 

 

Som nevnt ovenfor ble barnevernet tilført 6,5 mill. kr i friske midler i kommunestyremøtet i juni. 

Dette bidrar til at BUF sannsynligvis ender i tilnærmet balanse ved årets slutt.  

 

Det forventes økte kostnader for barneverntjenesten som gjelder «Beskyttet tilsyn» under samvær, 

pålagt av Tingretten. En ny tolkningsuttalelse fra Bufdir sier i korte trekk at kommunen ikke kan leie 

inn eksterne konsulenter til å gjennomføre tilsyn ettersom private aktører ikke kan tillegges 

myndighetsutøvelse. I juli 2018 ble det tilsatt en person i 50 % stilling som tilsynsfører for å 

imøtekomme dette.  

 

I saker hvor barnevernet tar over omsorgen for barn, vurderes det alltid hvilken type tiltak som skal 

iverksettes, men hensynet til barnets beste vil alltid være førsteprioritet. Det er derfor vanskelig å 

sette i gang besparelsestiltak innenfor barnevernet, men BUF generelt prøver å spare på 

driftsutgifter der det er mulig, samt redusere konsulentbruken til et minimum. Det vil også bli 

inntektsført midler fra fond ved slutten av året i den grad det er mulig. 

 

Prognose årets slutt for BUF 

BUF ender i tilnærmet balanse ved årets slutt. 

 

HELSE OG OMSORG 

Sykehjem (Nesoddtunet) 

 
Sykefravær  
Sykefravær er 11,80 %. (Pr juni var det 10%) Korttidssykefravær er 3,23 %, langtidssykefravær er 8,57 

%. For å nå målet om 93 % nærvær, har sykehjemmet ved siden av lederes oppfølging bistand fra HR. 

Det jobbes med 1:1 oppfølging og hva som kan gjøres for at enkeltpersoner kan komme tilbake. Det 

er planlagt temadager med nærvær som tema hvor arbeidslivssenteret skal bistå. Muskel- og 

skjelettplager er vanlig i pleietjenester. Det jobbes kontinuerlig med hjelpemidler, løfteteknikker med 

mer. Forebygging er fremdeles viktig og ledere må sammen med ansatte finne faktorer som virker 

forebyggende på fravær. 

 
Økonomi  

Sykehjem  

Status pr 30.06.2018  Status pr 31.08.2018  
Prognose 

årets slutt  Regnskap i kr  
Forbruk i 

%  
Regnskap i kr  Rev. Budsjett  Avvik i kr  

Forbruk i 
%  

Netto ramme   48 733 127  105,9  68 360 370  66 794 273  -1 566 097  102,3  Balanse  

 
Sykehjemmet har et merforbruk pr august på 1,5 mill. kr. Virksomheten har lykkes med å redusere 
merforbruket fra halvårsrapporten med 1,3 mill. kr. 
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Årsaker til merforbruk: 

 
 Økte utgifter ressurskrevende bruker 
 Merforbruk innkjøp. 
 Merforbruk matvarer jfr. innføring av ekstra måltid. 
 Merforbruk fastvakter til alvorlig syke og døende. 

 
Innkjøpsbudsjettet er ikke endret siden sykehjemmet drifter 24 nye senger i nybygg (2014), og vil 
fortsette å gå med merforbruk om det ikke styrkes i 2019. 
 
Når det gjelder økning av et ekstra måltid om dagen, er dette gjort etter anbefaling fra 
helsedirektoratet. Etter kort tid ser ledelsen svært positive resultater som bedret ernæringsstatus, 
bedre søvn og mindre uro. 

 
Utfordringer 
Sykehjemmet prioriterer korttidsplasser, noe som er nødvendig i tråd med økte kommunale 
oppgaver og raskere utskriving fra helseforetak. Flere korttidsplasser reduseres sykehjemmets 
vederlagsbetaling, da korttidspasientene betaler lavere satser enn langtidspasientene. Dette 
medfører kortsiktige økonomiske utfordringer for sykehjemmet, men gir samfunnsøkonomisk 
positivt resultat med tanke på å utsette langtidsplass. 

 
Tiltak for å redusere merforbruk 
Det innføres innkjøpsstopp utover nødvendig kjøp av mat, medisiner, bleier m.m. Videre gjøres det 
en helhetlig vurdering av sykepleiere og vikarer. 

 
Prognose årets slutt for Sykehjem 
Prognosen er at sykehjemmet ender i tilnærmet balanse ved årets slutt. Usikkerhetsmomenter 
framover kan være stort press på sykehjemsplasser eller ressurskrevende pasienter over 67 år som 
ikke gir rett til refusjon fra staten. 

 

Hjemmebaserte tjenester 

 
Sykefravær 
Langtidsfraværet i hjemmebaserte tjenester er på 7,82%. Korttidsfraværet er på 2,06 % (1,87 % pr 
juni). Sykefraværsprosenten totalt er 9,88 % (pr juni var det 9,65 %). Hjemmebaserte tjenester har 
over tid nådd mål om nærværsprosent på 93. %. Resultatet så langt i år har et avvik, og ledere jobber 
med å finne årsakssammenhenger. En kjent årsak er somatiske langtidssykemeldinger som ikke er 
arbeidsrelatert. 

 
Økonomi 

Hjemmebaserte 
tjenester  

Status pr 30.06.2018  Status pr 31.08.2018  
Prognose årets 

slutt  Regnskap i kr  
Forbruk i 

%  
Regnskap i kr  Rev. Budsjett  Avvik i kr  

Forbruk i 
%  

Netto ramme   42 941 030  103,5  55 204 525  58 628 895  3 424 369  94,2  Mindreforbruk  

 
Hjemmebaserte tjenester registrerer en økning både i omfang og i antall vedtak. Hjemmeboende 
pasienter som har krav på omfattende tjenester er uforutsigbart, og kan medføre ekstra utgifter 
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utover året. Som tabellen nedenfor viser, er det en jevn økning i antall brukere innenfor 
hjemmebaserte tjenester. 

 

Antall vedtak 01.01.18 30.09.18 

Brukerstyrt personlig assistanse  18  20  

Rask psykisk helsehjelp  49  56  

Fact team  -  63  

Hjemmesykepleie  246  264  

Praktisk bistand  216  222  

 

Antall vedtak 01.01.17 30.09.17 

Brukerstyrt personlig assistent  14  15  

Rask psykisk helsehjelp  47  49  

Hjemmesykepleie  205  232  

Praktisk bistand  182  206  

 
Hjemmebaserte tjenester har et mindreforbruk på om lag 3,4 mill. kr pr utgangen av august. 

 
Hovedårsaken er at virksomheten mottar statlige tilskudd innen områdene psykisk helse og rus. 
Dette periodiseres ikke før tilskuddene mottas. Virksomheten forventer å ha et lite mindreforbruk 
ved årets slutt. 

 
Utfordringer 
Det er uvisst hvor mye tilskudd fylkesmannen vil gi til området rus og psykisk helse fremover. Flere av 
stillingene innen området er pr i dag finansiert gjennom statlige tilskudd, og med mindre kommunen 
trapper opp egenfinansiering og tilskuddene forsetter kan det bli utfordrende å fortsette med en del 
av tilbudene. 

 
Prognose årets slutt for Hjemmebaserte tjenester 
Virksomheten vil gå med mindreforbruk ved årets slutt. Virksomhetsleder anslår ca. 1,5 mill. Dette 
under forutsetning at det ikke oppstår økt behov for private kjøp eller flere ressurskrevende brukere. 

 

Miljøtjenesten 

 
Sykefravær 
Sykefraværsprosenten pr 2. tertial er på 6,28 % (pr juni var det 7,82 %). Korttidsfravær er 1,80 %. 
Langtidsfravær er 4,48 % (6,24 % pr juni). Skoklefallsletta omsorgsboliger har hatt høyere sykefravær 
enn gjennomsnittet. Årsaken til dette jobbes det aktivt med og tiltak er satt inn, som blant annet 
bruk av Ombemanningsutvalget, og aktivt samarbeid med HMS-rådgiver i kommunen for å senke 
fraværsprosenten. 

 
Økonomi 

Miljøtjenesten  

Status pr 30.06.2018  Status pr 31.08.2018  
Prognose 

årets slutt  Regnskap i kr  
Forbruk i 

%  
Regnskap i kr  Rev. Budsjett  Avvik i kr  

Forbruk i 
%  

Netto ramme   31 312 291  89,3  44 909 152  48 937 063  4 027 912  91,8  Balanse  
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Miljøtjenesten har et mindreforbruk pr 31.08.2018. Noe skyldes periodiseringer knyttet til 
ressurskrevende brukerne, samt at fakturaer fra enkelte private aktører ikke har blitt oversendt til 
kommunen ennå. 

 
Virksomheten jobber aktivt med å heve kompetanse, blant annet ved å benytte fagkompetanse på 
tvers av avdelingene, og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og vergetrening. 

 
Utfordringer 
Det er en risiko i uforutsigbarheten knyttet til omfang og antall av bl.a. tilflyttende familier og barn 
som blir født med bistandsbehov og som har krav på lovpålagte tjenester. Særlig vil dette kunne 
påvirke kapasiteten på Bergertoppen avlastningsbolig. 

 
Per i dag er det 15 vedtak på avlastning i institusjon på Bergertoppen. Det er en økning på sju vedtak 
fra januar 2018. To av vedtakene har hatt en økning i omfang siden januar 2018. Den ene fra sju til ni 
døgn i måneden, den andre med et halvt døgn hver tredje uke. Sju av vedtakene fikk utvidet vedtak 
på ferieavlastning. 

 
Per i dag er det 11 vedtak på privat avlastning. Det er en økning på to vedtak fra januar 2018. Et 
vedtak har økt fra to døgn i måneden til fire døgn i måneden. 
Flere av brukerne i tjenestene blir også eldre, og får i noen tilfeller behov for mer omfattende 
tjenester. 

 
Prognose årets slutt for Miljøtjenesten 
Med mindre det dukker opp uforutsette utgifter de tre siste mnd, anslår virksomhetsleder et 
mindreforbruk på 2 mill. kr. Uforutsette utgifter kan være flere brukere med behov for 
heldøgnsomsorg, tiltak som krever høy bemanning eller flere barn i avlastning. 

 

Forebyggende og behandlende tjenester voksne 

 
Sykefravær  

 
Sykefraværsprosenten er på 6,50 % (pr juni var det 6,64 %). Korttidsfravær er 1,23 %, og 
langtidsfravær er 5,27 %. Fraværet er tilfredsstillende, da målet er 93 % nærvær. 

 
Økonomi 

Forebyggende og 
behandlende 
tjenester voksne  

Status pr 30.06.2018  Status pr 31.08.2018  
Prognose 

årets slutt  Regnskap i kr  
Forbruk i 

%  
Regnskap i kr  Rev. Budsjett  Avvik i kr  

Forbruk i 
%  

Netto ramme   17 331 314  87,4  21 369 957  24 540 676  3 170 719  87,1  Balanse  

 
Virksomheten har et mindreforbruk på ca. 3,2 mill. kr. Hovedårsaken til mindreforbruket er at faktura 
angående 3. kvartal fra Follo lokalmedisinske senter (inkl. Kommunal-akutte døgnplasser) er 
forsinket. I tillegg har det blitt satt inn lite vikarer for to langtidssykefravær. 

 
Utfordringer 
Ergo- og fysioterapeutene og Frisklivssentralen har lite ressurser til forebyggende arbeid, noe som 
fremkommer i KOSTRA tall. Forskning og erfaring viser at en satsing på helsefremmende og 
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forebyggende aktivitet gir økonomiske gevinster eksempelvis ved å utsette behov for 
sykehjemsplass. 

 
Prognose årets slutt for Forebyggende og behandlende tjenester for voksne 
Prognose for virksomheten er balanse ved årets slutt. 

 

Integrering og mangfold 

 
Sykefravær 
Sykefraværet er 6,36 % (pr juni var det 5,98 %). Korttidssykefravær er 1,53 % og langtidsfravær er 
4,83 %. Målet er 93% nærvær, og resultatet er tilfredsstillende. 

 
Økonomi 

Integrering og 
mangfold  

Status pr 30.06.2018  Status pr 31.08.2018  
Prognose 

årets slutt  Regnskap i kr  
Forbruk i 

%  
Regnskap i kr  Rev. Budsjett  Avvik i kr  

Forbruk i 
%  

Netto ramme   -1 784 305  54,0  129 564  -3 301 397  -3 430 961  103,9  Balanse  

 
Virksomhet Integrering og mangfold viser et merforbruk ved utgangen av august på om lag 3,4 mill. 
kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig at virksomheten mottar integreringstilskudd fra staten ujevnt 
gjennom året, og at budsjettert bruk av disposisjonsfond (flyktningfond) på 3 mill. kr inntektsføres 
siste tertial. 

 
Virksomheten vil få en reduksjon av drifts- og lønnsutgifter knyttet til avviklingen av Labråteveien 
bofelleskap i august. Flere innbetalinger fra staten knyttet til integrering kommer i siste tertial. 

 
Utfordringer 
Prognose viser at inntekter fra integreringstilskudd er synkende i den kommende økonomiplanen. 
Anslaget forutsetter lav bosetting (2018-nivå) sammenlignet med årene 2015-2017, særlig av enslige 
mindreårige (tilskuddene for enslige mindreårige er vesentlig høyere enn for andre flyktninger). 
Kommunen har imidlertid flere flyktninger å integrere enn noen gang tidligere. Derfor er en 
koordinert innsats for å få flyktningene i ordinær jobb og utdanning høyeste prioritet. 

 
Fondsmidler vil kunne brukes som en buffer for en framtidig inntektsreduksjon. Rådmannen foreslår 
at overskudd avsettes til flyktningfond for senere bruk. 

 
Prognose årets slutt for Integrering og mangfold 
Prognose ved årets slutt er balanse, hensyntatt at overskudd avsettes til flyktningfond 
(disposisjonsfond) for senere bruk i kommende planperiode. 
 

PLAN, TEKNIKK OG MILJØ 
 

Oppsummering 

Området omfatter virksomhetene Plan, bygg og geodata, Infrastruktur og vannmiljø, Eiendom og 

Teknisk service. 
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Det viktigste fokusområdet i siste periode har vært vannsituasjonen. Selv om det har vært sterk tørke 

hele sommeren har virksomheten hatt god leveringssikkerhet. Vanningsforbudet i sommer har vært 

et viktig bidrag for å opprettholde leveringssikkerheten. Sommeren har også ført til en del tørre 

brønner pga. senket grunnvannstand. Erfaringene viser en sårbarhet og synliggjør behovet for økt 

satsing på gjennomføring av offentlige VA-anlegg. Det er derfor behov for å justere gebyrregulativet 

for VAR-området til 2019. 

 

Det arbeides aktivt i forhold til Statens vegvesen for å få avklart avkjøringsforhold, o.l. for å få 

etablert innfartsparkering i Vardendumpa og ved Grendehuset. Planleggingen av gang- sykkelvei 

Bleksli-Alværn er pågående. 

Byggesak har gjort noen organisatoriske grep samt gjennomført et restanseprosjekt. Dette har 

redusert mengden ubehandlede saker betydelig. 2018 er et intensivt år for arbeid med 

kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet må i sin helhet finansieres over kommunens 

driftsbudsjett, men legger beslag på store ressurser som i perioder til dels reduserer kapasiteten på 

private reguleringsplaner. Eiendom har fra 1. august to nye prosjektledere, dette vil gi effekt i økt 

gjennomføringsgrad av investeringsprosjekter. 

 

Området Naturforvaltning, idrett og friluftsliv innenfor Eiendom har et merforbruk og må derfor 

redusere vedlikeholds- og tilretteleggingstiltak ut året.  

 

Plan, bygg og geodata 

 

Sykefravær 

Sykefraværet er 3,19 % (pr juni var det 3,73 %). Korttidssykefravær i denne perioden er 2,58 % (2,97 

% pr juni), langtidsfravær er 0,61 %. Dette er innenfor kommunens mål om 93 % nærvær. 

 

Økonomi 

Plan, Bygg og 

Geodata 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  2 852 340 155,9 5 091 259 2 740 012 -2 351 247 185,8 Usikkert 

 

I budsjett 2018 ble følgende tiltak vedtatt og er plassert for gjennomføring innenfor Plan: 

 

 Plan universell utforming (50 000 kr). 

 Kartlegging verdifulle naturtyper i Nesoddmarka (200 000 kr). 

 Kulturminneregistrering/plan (300 000 kr). 

 Oppfølging av tiltak i KOB-planen (200 000 kr). 

 Grønn kompetanse – energiportalen (170 000 kr). 

 Innsamling av båtvrak gjennom velforeningene (50 000 kr). 
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Disse prosjektene (med unntak av to) er pågående, men vil fortsette også ut i 2019 dersom det 

bevilges prosjektmidler til dette. 

 

På grunn av kapasitetsproblemer, både vakante stillinger og permisjoner, er “kartlegging verdifulle 

naturtyper i Nesoddmarka” og “innsamling av båtvrak gjennom velforeningene” ikke startet opp. Det 

er ikke kapasitet til å gjennomføre disse i 2018. Oppstart av disse vil derfor først skje i 2019 dersom 

det bevilges prosjektmidler til dette. 

 

Virksomhet Plan, Bygg og Geodata har et samlet merforbruk på 2,35 mill. kr pr august. Prosjektmidler 

er ikke medtatt i denne beregningen. Gjennomføring av prosjektene er noe forsinket. Rådmannen vil 

adressere ev. behov for nye prosjektmidler i budsjettet 2019. Merforbruket er nærmere beskrevet 

under de tre avdelingene. 

 

Bygge- og delesak 

På grunn av organisatoriske grep og bevilgningen til restanseprosjektet har avdeling Byggesak 

redusert kraftig i mengden ubehandlede saker. Pr 1. tertial var restansen på 150 saker, mot 750 saker 

i august 2017. Av de gjenværende sakene er mange klagesaker og ulovlighetssaker, disse er svært 

arbeidskrevende. Mengden innkomne saker varierer mye i løpet av året, pr 2. tertial var restansen 

232 saker. Situasjonen følges fortløpende for å unngå ny opphopning av ubehandlede søknader.  

 

Restanseprosjektet har medført ettergivelse av gebyrer i størrelsesorden 1,1 mill. kr pr august 2018 

omtrent samme beløp som ved forrige rapportering. Ettergivelsene har ikke økt. Ettergivelse som 

følge av fristoverskridelse kan ikke beregnes inn når gebyrer skal fastsettes – dette blir derfor en 

kostnad som ikke inngår i selvkostberegninger og må dekkes av kommunens øvrige ramme. Dette er 

en kjent og påregnelig situasjon, men størrelsen på den tapte inntekten framkommer først når 

sakene er ferdig behandlet. 

 

Inntektene på byggesak er halvert de siste to månedene. Det er innkommet ca. 0,9 mill. kr i inntekter 

på to måneder. Dette gjelder månedene juli – august. Noe av dette skyldes mindre produksjon 

grunnet sommerferie. Videre er inntektene på byggesak veldig varierende avhengig av saksmengde 

og størrelse/ type av de til enhver tid innkomne saker til behandling. Saksbehandlerne har i en 

periode fokusert på å behandle klagesaker og ulovligheter for ytterligere å redusere mengden svært 

gamle restanser. Behandling av disse sakene har vært svært tidskrevende og de generer heller ikke 

inntekter. Avdelingen har også arbeidet med maler og rutiner for å effektivisere saksbehandlingen, 

noe som en kan forvente vil fører til raskere saksbehandling fremover. 

 

Byggesaksavdelingen vil ved å prioritere behandling av byggesøknader fremfor oppfølgning av 

ulovligheter og klager kunne bedre forventet gebyrinntekter. Dette er en løpende vurdering. Da det 

også er behov for at byggesaksavdelingen besvarer klager og følger opp ulovligheter. 

 

Plan 

Inntektene innenfor plan er 0,2 mill. kr lavere enn budsjett pr august. Merforbruket vil trolig 

reduseres noe utover året da en stilling står vakant i to måneder i tredje tertial. 
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Plan er budsjettert med en kommunal andel på 80 % og 20 % dekkes av private plansaker etter 

selvkost. Plan har fremførbart underskudd fra tidligere år slik at en eventuell mindreinntekt i 2018 vil 

måtte dekkes av kommunens øvrige inntekter. Rådmannen vil gjennomgå selvkostandelen innenfor 

Plan, samt gebyrregulativet, til budsjett 2019. 

 

Geodata 

Geodata har en merinntekt på 0,5 mill. kr pr august, noe som henger sammen med refusjoner fra 

andre kommuner for skråbildeprosjekt fra 2015-2016. Kostnadene for prosjektet er utgiftsført 

tidligere og medførte da et merforbruk som Geodata «skylder» kommunen. Derfor vil merinntekter i 

2018 tilfalle kommunen og bidra til å dekke merforbruk på de andre områdene. Arbeid med saker i 

infoland er prioritert for ikke å tape gebyr. Matrikkelføring er også høyt prioritert nå frem til 1.10. da 

vi frem til denne dato kan registrere matrikkelnumre fra saker i hele 2018 uten å tape gebyr. 

Rådmannen vil også for geodata gjennomgå selvkostandelen og gebyrregulativet før budsjett 2019. 

Forventet inntekt har gjennom flere år vært satt for høyt da mange av avdelingens oppgaver ikke kan 

dekkes innenfor selvkostområdet.  Gebyrinntektene på seksjoneringssaker kan økes etter at ny lov 

åpner for selvkost, dette kan gjøres gjeldende i gebyrregulativ 2019. 

Prognose ved årets slutt ved Plan, Bygg og Geodata 

Prognosen er en mindreinntekt innenfor Byggesak på 1,1 mill. kr pga. ettergivelse av gebyrer. Disse 

forhold vil delvis dekkes av merinntekt innenfor Geodata (denne inntekten tilfaller kommunen pga. 

tidligere underskudd på tjenesten som ble dekket av kommunens ramme). 

 

Infrastruktur og vannmiljø 

 

Sykefravær 

Sykefravær pr august er 3,58 % (pr juni var det 4,25 %), fordelt med 2,03 % korttidsfravær og 1,55 % 

langtidsfravær. Det har vært tekniske utfordringer ved Buhrestua avløpsrenseanlegg, som førte til 

mer belastende arbeidsforhold der enn normalt. Dette førte til en del korttidsfravær, men nye 

rutiner er innført med hensikt til å oppnå bedre arbeidsforhold. Kommunens mål om 93 % nærvær er 

tilfredsstilt. 

 

Økonomi 

Det pågår regulering av gang- og sykkelvei Bleksli-Alværn (strekningen Ellingstadåsen-Bleksli er 

allerede planlagt og ligger i områdeplan Ellingstadåsen, planlagt fremmet for vedtak i desember 

2018). Dette arbeidet har egne prosjektmidler bevilget i budsjett 2018, og disse vil bli brukt ila. 2018. 

Samferdsel har et merforbruk på 0,31 mill. kr. Pr juni var merforbruket på 572 000 kr, dette er hentet 

inn med 240 000 kr i juli og august. 
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Samferdsel og 

parkering 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme eks. 

øremerkede 

midler 
2 974 676 123,8 3 229 482 2 920 576 -308 905 111,0  

Regulering av 

gang- og sykkelvei 

Ellingstadåsen-

Alværn 

  0 333 333 333 333 0  

Sum 2 974 676 112,2 3 229 482 3 253 909 24 427 99,2 Balanse 

 

Parkering 

Parkering har merforbruk pr august på 287 000 kr, det er samme avvik som ved juni-rapportering. 

 

Inntekter er parkeringsavgifter og tilleggsavgifter (gebyrer og kontrollsanksjoner). Totalinntekt for 

perioden 1. januar til 31. august er 2 171 297 kr. Dette er 460 000 kr lavere enn budsjettert, hvorav 

360 000 kr gjelder parkeringsgebyrer. Prognose ved årets slutt er 3 500 000 kr som er 500 000 kr 

lavere enn budsjettert. 

 

Opprinnelig budsjett ble satt ut fra en stillingsressurs på 1,5 årsverk, mens virksomheten kun har 1,0 

årsverk til parkering fordelt på to 50% stillinger. Den ene 50 % stillingen (bevilget i budsjett 2018) fikk 

først virkning i april 2018 da ny medarbeider tiltrådte. Pga. sykdom i første tertial var det liten 

parkeringskontroll januar til april, og dette medførte mindreinntekt for parkeringsområdet selv om 

noe av dette dekkes av sykelønnsrefusjon og vakant stilling. Fra midten av april har det vært full 

kapasitet for de to trafikkbetjentene, dvs. til sammen 100 % stilling. Avviket på inntekter har økt noe i 

løpet av sommeren, noe som kommer av lavere parkeringsgrad i ferieperioden samt mindre 

kapasitet til håndheving under ferieavviklingen. Rådmannen forventer en reduksjon av 

budsjettavviket innenfor parkering siste del av året. 

 

Samferdsel 

Innenfor samferdsel er det et merforbruk på 247 000 kr pr august. 

 

Brøyting med eget mannskap har merkostnader i forhold til budsjett. Dette er delvis dekket av en 

vakant stilling og delvis av etterfakturering av kabelpåvisning. Det er et merforbruk på strøm til veilys 

i forhold til budsjett på 155 000 kr pr august. Feiing, etter en vinter med mye strøing, har kostet 

400 000 kr. Dette er dekket innenfor budsjettet til sommervedlikehold, ved at sommervedlikeholdet 

er redusert. 

 

Budsjettet for drift og vedlikehold av vei og veilys er svært stramt, og virksomheten reduserer 

kostnadene der det lar seg gjøre for å oppnå balanse. Dette medfører en del klager når det gjelder 

oppfølging av veglys. 

 

Driftsbudsjettet på veilys, i noen grad strømkostnader og særlig vedlikehold, er underbudsjettert i 

forhold til gjeldende nøkkeltall. Selv om vedlikeholdet av veilyset holdes på et minimum, må det 
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foretas noe vedlikehold av sikkerhetsmessige hensyn. Dette går budsjettmessig sterkt utover øvrig 

budsjett for veivedlikehold. 

 

Prognose ved årets slutt for Samferdsel og parkering 

For å komme i balanse innenfor samferdsel ved årets slutt er det nødvendig å gjøre løpende 

vurdering av prioriteringer og evt. omprioritere internt i virksomheten. Det vil medføre et svært 

begrenset vedlikehold på vei og veilys. 

 

VAR-tjenester (vann, avløp, renovasjon, slam og feiing) 

 

VAR-tjenestene 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  1 486 422 295,7 -5 738 043 -5 798 618 -60 575 98,9 -2 mill. kr 

 

VAR-tjenestene er i balanse pr utgangen av august. Dette er ikke reelt, og skyldes at kjøp av vann fra 

Bærum ikke har blitt fakturert fullt ut.  

 

Vannområdet har et merforbruk på 1,16 mill. kr pr august. Hovedårsaken til dette er overtidsbetaling 

for driftspersonell pga. driftsproblemer på Bleksli vannverk grunnet hogst i nedslagsfeltet våren 2018 

som har ført til forringelse av vannkilden. Det har vært nødvendig å kjøpe vann fra Bærum våren 

2018 som følge av dette. Sommeren 2018 var langt tørrere enn normalt. Dette medførte at 

grunnvannsstanden sank og flere private brønner ble tørre. Dette ble løst ved seks vannstasjoner 

rundt i kommunen hvor tappevann kunne hentes, men situasjonen viser også behovet for at 

vannledningsnettet i kommunen må utbygges ytterligere. Ved full produksjon i Bleksli vannverk har 

det vært god nok dekning for normalt vannforbruk når vanningsrestriksjoner har vært iverksatt. Hittil 

i år har det blitt kjøpt 171 200 m3, Bærum kommune fakturerer 11,95 kr pr kubikkmeter. Totalt utgjør 

dette kjøp av Bærumsvann for 2 mill. kr. Dette er uforutsette utgifter som det ikke er budsjettert 

med. 

 

Det er behov for gjennomgang av gebyrregulativet for vann og avløp, både med hensyn til 

selvkostfinansiert drift og de forestående utbyggingsbehov som skal være selvkostfinansiert.  

 

Det er ikke oppsparte midler på fond innenfor vannområdet. Merforbruket vil derfor midlertidig 

måtte dekkes av kommunen. 

 

Avløpsområdet har et mindreforbruk på 0,95 mill. kr pr august. Dette tilskrives periodisering. Det 

forventes balanse ved årsslutt. 

 

Slamtømming har et mindreforbruk på 0,32 mill. kr pr august. Dette tilskrives periodisering. Det 

forentes balanse ved årsslutt. 

 

Renovasjon har et merforbruk på 166 335 kr pr august, da innkommende inntekter er lavere enn 

budsjettert. Det er store reserver på fond innenfor renovasjon, så et eventuelt merforbruk på 

rammen vil kunne dekkes av disse midlene. 
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Feiing er i balanse pr august. 

 

Prognose ved årets slutt for VAR-tjenester 

Som følge av den tørre sommeren er det knyttet usikkerhet til vannforsyningskapasiteten i Bleksli. 

Hittil i år har det blitt kjøpt vann fra Bærum kommune på om lag 2 mill kr. Det er ikke fond på 

vannområdet, og derfor må et eventuelt merforbruk dekkes av kommunen i 2018. Rådmannen 

foreslår å tilleggsbevilge dette merforbruket i 2018. Bevilgningen vil innarbeides i gebyrene i 2019-

2023 og tilbakeføres kommunens drift i løpet av en 5-årsperiode. 

Eiendom 

 

Sykefravær 

Sykefraværet er 7,40 % (pr juni var det 7,81 %). Korttidsfravær er på 1,67 % (2,12 % pr juni), og 

langtidsfravær er 5,73 %. Sykefraværet er omtrent innenfor kommunens mål om 93 % nærvær. Deler 

av arbeidet i virksomheten Eiendom er fysisk krevende, derfor forsøker virksomheten å tilrettelegge 

arbeidsoppgaver i den grad det er mulig for medarbeidere som i perioder har behov for det. 

 

Økonomi 

I budsjett 2018 fikk Eiendom en ny stilling til ventilasjon og inneklima, med forutsetning om at denne 

skulle oppnå en innsparing på 1,2 mill. kr. Ny medarbeider tiltrådte i mars, og virksomheten arbeider 

nå med å dokumentere innsparing som følge av denne stillingen.   

 

Eiendom 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  25 356 328 101,4 31 184 880 28 945 056 -2 239 824 107,7 
Ikke 

balanse 

 

Eiendom har et merforbruk på 2,2 mill. kr pr 2. tertial. Justert for bruk av egne medarbeidere i 

investeringsprosjekter og postjustering blir merforbruket på 1,3 mill. kr pr 2. tertial. 

 

Eiendom administrasjon 

Eiendom administrasjon har et merforbruk på ca. 0,8 mill. kr. To prosjektlederstillinger har avvik på 

lønnsbudsjettering, og justert for dette blir merforbruket ca. 0,5 mill. kr. Merforbruket er begrunnet i 

nødvendig etterarbeid på Munkestien barnehage.  

 

Kommunale boliger 

Prognosen er balanse i 2018. 

 

Eiendom FDV 

Eiendom FDV har et overforbruk på 0,2 mill. kr pr 2. tertial. Det skyldes bl.a. en kald vinter med høye 

strømkostnader. Det er gjort strømsparende tiltak: Året 2018 var kaldere enn 2017 i samme periode, 

og det har allikevel vært en innsparing på ca. 100 000 kr. I resten av året vil egne medarbeidere 

fortsette å bidra i investeringsprosjekter for å redusere overforbruk på driftsbudsjettet.  



42/18 Referat og orienteringer - 18/00065-7 Referat og orienteringer : Statusrapport pr 2 tertial 2018

Side 22 av 30 
 

 

Prognosen er balanse ved årets slutt. 

 

 

Kirkegårder/ gravlunder 

Området har et merforbruk på 0,17 mill. kr pr 2. tertial. Merforbruket skyldes innkjøp av utstyr for å 

ivareta skjøtselsoppgaver da arealet som skal vedlikeholdes har økt. Grunnen til det er at kommunen 

overtok driften av nyeste del av kirkegården ved Nesodden kirke etter at serviceavtale med 

entreprenør utløp sommer 2018. Leveransen gjennomgås med leverandør da det er uenighet om 

denne har riktig kvalitet. Dette kan medføre en del kostnader knyttet etterarbeid/garantiarbeid. 

 

Det er gjort tiltak på gravlund på Gjøfjell for å legge til rette for flere gravplasser. Det har vært en 

økning i antall begravelser. Ved utgangen av 2. tertial har det vært like mange begravelser som i hele 

2017. Det har vært behov for å leie inn noe ekstrahjelp til skjøtsel av graver. 

 

Det forventes balanse på kirkegårdsområdet generelt, men med usikkerhet for ev. etterarbeider på 

Nesodden kirkegård, nyeste del.  

 

Naturforvaltning, idrett og friluftsliv 

Området har et merforbruk på 1,2 mill. kr pr 2. tertial. Vinteren 2018 var kald og snørik. 

Forventninger til skiløyper, skøyteis, Brattbakken, brøyting av gangveier og plasser krevde dermed 

mer ressurser enn tidligere år. Vaktordning for vinterbrøyting av kunstgressbane og merforbruk på 

brensel til oppvarming av kunstgressbane, er største poster her. Med mål om balanse i 2018 skal 

virksomheten fortsette å benytte egne ansatte for å gjennomføre investeringer innenfor idrett og 

friluftsliv. 

 

Området natur og friluft etterstreber å få budsjettet i balanse i 2018, med fokus på 

investeringsprosjekter. Pr 2. tertial ligger området an til et merforbruk på 200 000 kr. For å oppnå 

balanse ved årets slutt vil det måtte gjøres tiltak som kan medføre redusert aktivitet innenfor 

brøyting, islegging av fotballbaner, oppvarming av kunstgressbane, produksjon av kunstsnø. 

 

Viltforvaltning 

Viltforvaltning er tatt ut som eget budsjettområde da viltforvaltning er et lovpålagt område. Området 

går pr 2. tertial i balanse, men pga. avvik knyttet til lønnsmidler fremkommer det et mindreforbruk. 

Området må følges tett opp da det er flere viltpåkjørsler, spesielt rådyr, enn tidligere år. 

 

Prognose ved årets slutt for Eiendom 

Vedlikeholdsetterslep på bygninger og anlegg, forventningene til vedlikehold og tilrettelegging for 

natur og friluftsaktiviteter, samt lovpålagte oppgaver viser en anstrengt budsjettsituasjon. Ved å 

prioritere arbeid på investeringsprosjekter fremfor vedlikeholdsoppgaver resten av året, forventer 

virksomheten å komme i balanse ved årets slutt. 
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Teknisk service 

 

Sykefravær 

Sykefravær er pr. 2. tertial 9,03 % (pr juni var det 7,35 %). Korttidsfravær er på 2,43 %, og 

langtidsfravær er 6,60 % (4,86 % pr juni). Det er tett sykefraværsoppfølging i virksomheten og 

resultatet er godt i forhold til erfaringstall på dette området. 

 

Økonomi 

Teknisk service 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  17 606 484 104,7 23 711 099 23 061 968 -649 131 102,8 Usikkert 

 

Teknisk service har et merforbruk på 0,6 mill. kr pr august. Årsaken til dette er et merforbruk 

innenfor verksted/bil-pool på 1 mill. kr: 

 

 460 000 kr tilskrives egenandel ved forsikringsskader og reparasjoner av skader som ikke 

dekkes av forsikring. Dette er utgifter som ikke er budsjettert. Vanskelige kjøreforhold på 

vinterføret i 2018 har gitt økt antall skader. Det vil bli iverksatt tiltak for å redusere antall 

skader forkommende vintersesong. 

 130 000 kr gjelder avvik mellom regnskap og budsjett på drivstoff og rekvisita. 

 250 000 kr gjelder avvik på lønnsbudsjettet. Deler av årsaken er differanse mellom 

lønnskostnader og sykelønnsrefusjon. To nye medarbeidere er tilsatt med høyere lønn enn 

tidligere medarbeidere hadde. 

 220 000 kr gjelder forsikring og trafikkavgift. 

 

Utfordringer 
I 2018 vil merforbruket innenfor verksted/bilpool kunne dekkes av ubesatte stillinger og redusert 

bruk av vikarer innenfor renhold. På sikt er ikke dette en løsning som anbefales, da dette medfører 

redusert renholdskvalitet og gir større arbeidsbelastning på de øvrige medarbeiderne. Renhold har et 

mindreforbruk på 0,3 mill. kr pr august, og vil fortsette å holde igjen på vikarbruk ved sykdom for å 

søke å oppnå balanse for hele virksomhetens budsjett ved årets slutt. 

 

Det er fremdeles utfordringer med budsjettet innenfor verkstedet, da bilparken eldes og med det blir 

dyrere å vedlikeholde. På årsbasis kan det ventes merforbruk på 1,5 mill. kr innenfor verksted/bil-

pool, hovedsakelig pga. mye skader og reparasjoner, men også pga. forsikringspremier. 

 

Prognose ved årets slutt for Teknisk service 

Prognosen viser balanse ved årsslutt, forutsatt at nevnte tiltak gir ønsket effekt. 
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ANDRE VIRKSOMHETER 

Kultur 

 

Sykefravær 

Sykefravær er 13,55 % (pr juni var det 11,37 %). Korttidsfravær er på 1,70 % (1,22 % pr juni), og 

langtidsfravær er 11,85 % (10,15 % pr juni). 2018 har vært noe utfordrende med hensyn til fravær i 

virksomheten, og fraværet er for høyt i forhold til virksomhetens målsetning på ca. 8 %. Det er en del 

langtidssykemeldte. Virksomheten har høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, og jobber aktivt med 

HMS og sosialt arbeidsmiljø. Når det gjelder fravær som kan relateres direkte til jobbutfordringer, har 

Kultur satt konflikthåndteringskurs på agendaen, samt søker midler om VIP24 og videre prosess med 

dette verktøyet. 

 

Økonomi 

Kultur 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  8 751 730 97,6 12 271 534 12 421 640 150 106 98,8 Balanse 

 

Virksomheten rapporterer innenfor fagområdene Biblioteket, Kultur og næring, idrett og fritid og 

Ungdom og fritid. 

 

Biblioteket 

 

Økonomi 

Biblioteket 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  2 846 745 113,8 3 614 366 3 496 448 -117 918 103,4 Balanse 

 

Biblioteket har et merforbruk på 0,1 mill. kr pr august. Dette skyldes 40 % stilling som ikke har 

lønnsmidler, samt bruk av vikar. Med målet om balanse, settes det strengere krav til vikarbruk ved å 

se på endringer i vaktplan, samt ha ubetjente perioder i publikumstjenesten. Biblioteket sparer inn 

tilnærmet 40 % stilling fra 15. august.  

 

Prognose ved årets slutt for Biblioteket 

Merforbruket blir ikke så stort som antatt i juni, med de besparelsene som allerede er iverksatt. Med 

vedtaket i kommunestyret om økt ramme, er prognosen for Biblioteket balanse. 
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Kultur og næring, idrett og fritid (KNIF) 

 

Økonomi 

Kultur og næring, 

idrett og fritid 

(KNIF) 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  4 704 325 118,0 6 551 341 5 457 330 -1 094 011 120,0 Balanse 

 

Merforbruket på 1,1 mill. kr skyldes hovedsakelig at det ikke er samsvar mellom inntektskrav og reel 

netto inntekt for utleievirksomheten. I tillegg mangler virksomheten ca. 0,5 mill. kr i lønnsmidler, for 

å drifte Tangenten og idrettshallene på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Virksomheten mangler 

også ca. 150 000 kr i midler for utbetaling av tilskudd til livssynsnøytrale trossamfunn, dette er et 

statlig pålegg. Økning i antall medlemmer i livssynsnøytrale trossamfunn fører til ytterligere økte 

(ubudsjetterte) midler for tilskudd. 

 

Ifølge Vedtaket i FSK fra 29.08: «Formannskapet vedtar at merforbruk innen virksomhet kultur 

dekkes med inntil 960 000,- av disposisjonsfond». Dette er senere vedtatt i kommunestyret.  

 

Prognose ved årets slutt for KNIF 

Balanse. 

 

Ungdom og fritid 

 

Økonomi 

Ungdom og fritid 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  748 597 41,4 1 452 482 2 528 712 1 076 230 57,4 Balanse 

 

Mindreforbruket på 1,0 mill. kr skyldes i første rekke ubrukte, eksterne midler som må brukes innen 

årets utløp. I tillegg har det kommet inn refusjon for en langtidssykemeldt medarbeider som det ikke 

er satt inn 100 % vikar for. 

 

Prognose ved årets slutt for Ungdom og fritid 

Balanse, ev. mindreforbruk. 

 

NAV 

 

Sykefravær 

Sykefravær er 5,17 % pr august. Korttidsfravær er på 2,53 %, og langtidsfravær er 2,64 %. 
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Økonomi 

NAV 

Status pr 30.06.2018 Status pr 31.08.2018 
Prognose 

årets slutt Regnskap i 

kr 

Forbruk 

i % 
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 

Forbruk 

i % 

Netto ramme  19 564 825 101,4 27 549 820 27 251 584 -298 235 101,1 Balanse 

 

NAV har et merforbruk pr utgangen av 2. tertial på ca. 0,3 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket er 

høyere utgifter til sosialhjelp enn budsjettert. Dette skyldes økt brukermasse, noe som er en naturlig 

konsekvens av befolkningsveksten i Nesodden, samt at utleiepriser på boliger har økt. 

 

Det er etablert et jobbspesialistteam som jobber systematisk med å bistå sosialhjelpsmottakere over 

i arbeid.  

 

Utfordringer 
Økt brukermasse medfører kapasitetsmessige utfordringer blant personalet, noe som kan redusere 

refusjonsinntektene framover.  

 

Prognose ved årets slutt for NAV 

Prognose for årets slutt er balanse, evt. med et lite merforbruk. 

 

STATUS PLANARBEID 
Kommunestyret vedtok revidert planstrategi 20.06.18. Planstrategien er førende for 

administrasjonens arbeid med planer og strategier.  

Kommunestyret vedtok revidert planstrategi 20.06.18. Planstrategien er førende for 

administrasjonens arbeid med planer og strategier.   

Områdeplaner (arealplaner) er ikke inkludert i oversikten. 

 

Ved-

tatt 

år 

Planlagt oppstart 

iht. planstrategi 
Ansvarlig Status Lovhjemmel 

2016 
-

17 

-

18 

-

19 

Overordnede planer         

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

2015 x    
Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Påbegynt. 
Ferdigstilles 2019 

Jf. plbl. § 11-1 

Kommuneplanens 
arealdel 

2015 x    
Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Påbegynt. 
Ferdigstilles 2019 

Jf. plbl. § 11-1 

Handlingsprogram 
med økonomiplan 

 x x x x 
Rådmann v/ Økonomi og 
styring 

Inngår i økonomi-
plan 

Jf. 
kommunel. § 
44 

Helhetlig ROS-
analyse 

2013   x  
Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Påbegynt 
Jf. sivil-
beskyttelsesl. 
§ 14 
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Ved-

tatt 

år 

Planlagt oppstart 

iht. planstrategi 
Ansvarlig Status Lovhjemmel 

2016 
-

17 

-

18 

-

19 

Overordnet 
beredskapsplan 

2016    x 
Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Oppstart 2019 etter 
helhetlig ROS 

Jf. sivil-
beskyttelsesl. 
§ 15 

Helse, omsorg og sosial 

Boligsosial 
handlingsplan 
(temaplan) 

2013   x  

Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Påbegynt  

Demensplan 

(temaplan) 
Ny   x  

Kommunalsjef for helse 

og omsorg v/ 

Forebyggende og 

behandlende tjenester 

til voksne 

Påbegynt  

Helse og 
omsorgsplan 
(temaplan) 
 

2011   x  

Kommunalsjef for helse 
og omsorg v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Påbegynt. Drøftet i 
Helse- og 
omsorgsutvalget.  

 

Plan for integrering 
og mangfold for 
flyktninger 
(temaplan) 

Ny    x 
Kommunalsjef for helse 
og omsorg v/ Mangfold 
og integrering 

Oppstart 2019  

Plan for psykisk 
helse - barn, unge og 
voksne 
(temaplan)  

Ny  x   

Kommunalsjef for helse 
og omsorg v/ Barn, unge 
og familie og 
Hjemmebaserte 
tjenester  

Ikke påbegynt  

Ruspolitisk 
strategi (temaplan) 

2012   x  
Kommunalsjef for 
utvikling, digitalisering 
og administrasjon  

Påbegynt 
Jf. alkoholl. § 
1-7d.  

Plan for kommunalt 
rusarbeid (temaplan) 

Ny   x  

Kommunalsjef for helse 
og omsorg v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Påbegynt  

Veteranplan 
(temaplan)  

Ny     

Kommunalsjef for helse 
og omsorg v/ 
Forebyggende og 
behandlende tjenester 
til voksne  

Neste plan-periode  

Plan for å redusere 
barnefattigdom 
(temaplan) 

Ny     
Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Neste planperiode  

Plan for å forebygge, 
avverge og avdekke 
vold og seksuelle 
overgrep  
(temaplan) 

Ny    x 

Kommunalsjef for helse 
og omsorg v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Oppstart 2019  

Kultur og næring 

Frivillighetsstrategi 
(temaplan) 

2015     Rådmann v/ Kultur 
Ikke rullert i plan-
perioden. 
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Ved-

tatt 

år 

Planlagt oppstart 

iht. planstrategi 
Ansvarlig Status Lovhjemmel 

2016 
-

17 

-

18 

-

19 

Kulturplan 
(kommunedelplan)  

2016     Rådmann v/ Kultur Vedtatt 2016  

Plan for fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv 
(kommunedelplan) 

2014     Rådmann v/ Kultur 
Ikke rullert i plan-
perioden 

 

Strategisk 
næringsplan 
(temaplan) 

2011    x 
Rådmann v/ 
næringsrådgiver 

Oppstart 2019  

Kunstplan 
(temaplan) 

     Rådmann v/ Kultur Neste plan-periode  

Skole, barnehage og oppvekst 

Oppvekstplan 
(temaplan) 

Ny     

Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst 
v/ Samfunnsplanlegging 
og tjenesteutvikling 

Neste plan-periode  

Plan for den 

kulturelle 

skolesekken 

(temaplan) 

2018  x   

Kommunalsjef for skole, 

barnehage og oppvekst 

v/ Samfunnsplanlegging 

og tjenesteutvikling 

Ferdig. 

Vedtatt 2018 
 

Plan for et godt 

oppvekstmiljø i 

Nesodden kommune 

(temaplan) 

2016     

Kommunalsjef for skole, 

barnehage og oppvekst 

v/ Samfunnsplanlegging 

og tjenesteutvikling 

Ferdig. Vedtatt 2016  

Plan for 

forebyggende 

barnevern i 

Nesodden kommune 

(temaplan) 

2016     

Kommunalsjef for skole, 

barnehage og oppvekst 

v/ Barn, unge og familie 

Ferdig. Vedtatt 2016.  

Plan for overgang fra 
barnehage til skole 
og SFO (temaplan) 

2017 x    

Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst 
v/ Samfunnsplanlegging 
og tjenesteutvikling 

Ferdig. Vedtatt 2017.  

Plan for 

skolefritidsordning 

(SFO) (temaplan) 

Ny   x  

Kommunalsjef for skole, 

barnehage og oppvekst 

v/ Samfunnsplanlegging 

og tjenesteutvikling 

Til politisk 

behandling. Ferdig 

2018. 

 

Plan, teknikk og miljø 

Eiendomsstrategi 
(temaplan) 

Ny    x 
Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Eiendom 

Oppstart 2019   

Behovsplan for 
formålsbygg 
(temaplan)  

    x 
Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Eiendom 

Oppstart 2019 
 

Gang- og 

sykkelveistrategi 

(temaplan) 

Ny   x  
Kommunalsjef for plan, 

teknikk og miljø v/ 

Påbegynt.  
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Ved-

tatt 

år 

Planlagt oppstart 

iht. planstrategi 
Ansvarlig Status Lovhjemmel 

2016 
-

17 

-

18 

-

19 

Infrastruktur og 

vannmiljø 

Hovedplan for 

drikkevann og 

vannmiljø 

(kommunedelplan) 

2014     

Kommunalsjef for plan, 

teknikk og miljø v/ 

Infrastruktur og 

vannmiljø 

Ikke rullert i plan-

perioden.  
 

Hovedplan for vei 

(kommunedelplan)  
2013     

Kommunalsjef for plan, 

teknikk og miljø v/ 

Infrastruktur og 

vannmiljø 

Ikke rullert i plan-

perioden.   
 

Parkeringsstrategi 

med parkeringsnorm 

(temaplan) 

Ny   x  

Kommunalsjef for plan, 

teknikk og miljø v/ 

Infrastruktur og 

vannmiljø 

Påbegynt. Vært på 

høring 
 

Plan for klima og 
biologisk mangfold 
(kommunedelplan)  

2017 x    
Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Ferdig. Vedtatt 2017.  

Plan for 
kulturminner og 
bevaring 
(kommunedelplan) 

Ny   x  
Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Påbegynt 2018. 
Ferdigstilles i 2019. 

 

Strategi for 
universell utforming 
(temaplan) 

Ny   x  
Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Påbegynt 2018.   

Trafikk-
sikkerhetsplan 
(kommunedelplan) 

2015     

Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Infrastruktur og 
vannmiljø 

Ikke rullert i plan-
perioden. 

 

Administrasjon/ interne strategier  

Strategisk 
kompetanseplan 
(temaplan) 

Ny    x 

Kommunalsjef for 
utvikling, digitalisering 
og administrasjon v/ HR 
og 
organisasjonsutvikling 

Oppstart 2019  

Arbeidsgiver-strategi 
(temaplan) 

2018     

Kommunalsjef for 
utvikling, digitalisering 
og administrasjon v/ HR 
og 
organisasjonsutvikling 

Ferdig. Vedtatt 2018.  

Kommunikasjons-
strategi (temaplan) 

2015    x 

Kommunalsjef for 
utvikling, digitalisering 
og administrasjon v/ 
Kommunikasjon og 
digitale tjenester 

Oppstart 2019  

Strategi for en digital 

hverdag (temaplan) 
2014    x 

Kommunalsjef for 

utvikling, digitalisering 

og administrasjon v/ 

Oppstart 2019  
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Ved-

tatt 

år 

Planlagt oppstart 

iht. planstrategi 
Ansvarlig Status Lovhjemmel 

2016 
-

17 

-

18 

-

19 

Samfunnsplanlegging og 

tjenesteutvikling 

Økonomireglement 2013     

Kommunalsjef for 

utvikling, digitalisering 

og administrasjon v/ 

Økonomi og styring 

Ikke rullert i 

planperioden.  
 

Reglement for 

finansforvaltning 
2015     

Kommunalsjef for 

utvikling, digitalisering 

og administrasjon v/ 

Økonomi og styring 

Ikke rullert i 

planperioden 
 

 

 

Wenche Folberg 

Rådmann        

       Marit Andersen 

      Kommunalsjef Digitalisering, utvikling og administrasjon 
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STATUS 2. TERTIAL 2018

Innarbeidede tiltak 2018-2021 - rådmannens opprinnelige, tilleggsforslag 1 og 2, samt politikernes vedtak i KST

Rådmannens opprinnelige budsjettforslag (budsjettboka)
Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Barnehagene samlet

4 nye avdelinger ved 

Munkestien 

barnehage

7 567 000 7 567 000 7 567 000 7 567 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Ny avdeling ved 

Bjørnemyr 

barnehage

1 512 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Styrkning 

støttepedagoger
Jfr vedtak i KST juni 2017 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Drift av Eplehagen 

barnehage
Ferdigstilles tidlig 2020 5 000 000 5 000 000 Skole- og oppvekst 2020

Totalt Barnehagene 

samlet
10 679 000 10 679 000 15 679 000 15 679 000 Skole- og oppvekst

Skolene samlet Skole- og oppvekst

Økte ramme 

grunnskole 
Befolkningsøkning 1 069 000 1 229 000 1 298 000 1 463 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Totalt Skolene 

samlet
1 069 000 1 229 000 1 298 000 1 463 000 Skole- og oppvekst

Skole- og oppvekst

Økning fosterhjems-

godtgjørelse

For lite budsjettert de siste 

årene, i tillegg til pris- og 

volumøkning (inkl. 

utgiftsgodtgjørelser)

1 911 000 1 911 000 1 911 000 1 911 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Barn, unge og familie (BUF)
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

100 % LOS-konsulent

Kommunen har mottatt tilskudd 

fra staten i snart 3 år til en LOS-

konsulentstilling. Denne 

stillingen  bidrar i høy grad til at 

ungdom med skolevegring 

kommer seg på skolen. 

Tilskuddet opphører sommeren 

2018, og rådmannen foreslår å 

innarbeide dette som en fast 

stilling.

350 000 700 000 700 000 700 000 Skole- og oppvekst Ferdig

100 % ruskonsulent

Kommunen mottok kr 660 000 i 

tilskudd fra staten i 2017, under 

forutsetn av full egenfinansiering 

innen 2021 (kompenseres 

gjennom økt rammetilskudd). 

Rådmannen foreslår å 

innarbeide dette under 

forutsetning av at kommunen 

blir kompensert tilsvarende 

gjennom rammetilskuddet, jfr 

nedenfor.

700 000 700 000 700 000 700 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Tilskudd fra staten 

ruskonsulent

Kommunen mottok kr 660 000 i 

tilskudd fra staten i 2017, under 

forutsetn av full egenfinansiering 

innen 2021 (kompenseres 

gjennom økt rammetilskudd)

-550 000 -440 000 -330 000 0 Skole- og oppvekst Ferdig

Alternativ til vold

Etablering av et 

behandlingstilbud i Follo til 

utøvere av vold i nære relasjoner 

og deres familier, se sak i KST 

sept 2017.

350 000 350 000 350 000 350 000 Skole- og oppvekst Ferdig
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Kjøp av 

institusjonsplasser 

barnevern

Kommunal egenandel på 80 000 

kr pr barn pr måned. For lite 

budsjettert i 2017: 1,0 mill kr. 

800 000 800 000 800 000 800 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Økning Follo 

barnevernsvakt
Interkommunalt selskap 121 000 121 000 121 000 121 000 Skole- og oppvekst Ferdig

Økning 

ressurskrevende 

bruker BUF

Reell egenandel ressurskrevende 

bruker
289 000 289 000 289 000 289 000 Skole- og oppvekst Ferdig

3 971 000 4 431 000 4 541 000 4 871 000 Skole- og oppvekst

NAV Ferdig

Midlertidig økning 

husleie Tangen 

centrum 

Deler av NAV-lokalene har blitt 

bygget om. Ombyggingsutgiftene 

betales ned over 3 år (2017-

2019).

380 000 380 000 0 0 Helse og omsorg Ferdig

Økning ramme NAV

Rådmannen har innarbeidet 3,0 

mill kr (3,5 mill kr fom bud 2019) 

til økning av sosialhjelp, 

kvalifiseringsprogram og 

stillingsøkning. Rådmannen 

forutsetter at økte ressurser 

medfører lavere 

sosialhjelpsutbetalinger.  

3 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Helse og omsorg Ferdig

Totalt NAV 3 380 000 3 880 000 3 500 000 3 500 000 Helse og omsorg

Sykehjem Helse og omsorg

Dagsenter demens
Tiltak befolkningsøkning 

innarbeidet 1 mill av 1,2 mill
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Helse og omsorg Ferdig

Legestilling 20% 

sykehjemmet

Innarbeidet 20% av 50% - Tiltak 

befolkningsøkning
320 000 320 000 320 000 320 000 Helse og omsorg

Ferdig. Ansatt 30 % legestilling, totalt 

180 % stilling. 

Totalt Sykehjem 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 Helse og omsorg

Hjemmetjenester Helse og omsorg

Totalt Barn, unge og familie (BUF)
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Ambulerende team

Redusert tilskudd. Det vil ikke 

mottas mere tilskudd til 

ambulerende team. For å 

fortsette full drift må tidligere 

budsjetterte tilskudd 

kompenseres. 

660 000 660 000 660 000 660 000 Helse og omsorg Ferdig

Ambulerende 

vaktmester rus

Prosjekt ambulerende 

vaktmester er et samarbeid 

mellom teknisk, bolig og 

hjemmetjenesten. Teamet består 

av 200 % stilling. Målet er å 

kunne vedlikeholde eksisterende 

boligmasse, samt drive 

boveiledning til den tyngste 

brukergruppen innen 

rus/psykiatri. Tilskuddsmidler 

søkes også for 2018, men det 

reduseres pr år det søkes midler 

for. Det søkes derfor om at det 

innvilges 1 stilling på kr 

650 000kr i budsjett for 2018. 

videre vil en stilling driftes av 

prosjektmidler ut 2018.

1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 Helse og omsorg Ferdig

Tilskudd 

ambulerende 

vaktmester rus

Tilskudd forutsettes kompensert 

gjennom rammetilskudd
-1 100 000 -880 000 -660 000 0 Helse og omsorg Ferdig

Ressurser rus-

området

Det er mottatt tilskudd til 3 rus-

stillinger i 2017. Tilskuddet 

nedtrappes over 4 år. 

Rådmannen har innarbeidet 

stillingene under forutsetning av 

at nedtrappingen kompenseres 

gjennom rammetilskuddet. 

1 320 000 2 640 000 2 640 000 2 640 000 Helse og omsorg Ferdig
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Tilskudd fra staten 

rus-området

Det er mottatt tilskudd til 3 rus-

stillinger i 2017. Tilskuddet 

nedtrappes over 4 år. 

Rådmannen har innarbeidet 

stillingene under forutsetning av 

at nedtrappingen kompenseres 

gjennom rammetilskuddet. 

-1 100 000 -880 000 -660 000 0 Helse og omsorg Ferdig

BPA

Etter lovfestingen av retten til 

brukerstyrt BPA, har kostnaden 

knyttet til denne tjenesten økt. 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Helse og omsorg Ferdig

Bilpark leasingbiler 

Tiltak befolkningsøkning 

innarbeidet. Opprinnelig behov 

388'

200 000 250 000 300 000 350 000 Helse og omsorg Ferdig

Redusert tilskudd 

Håkonsletta

Redusert tilskudd. Det mottas 

ikke mere tilskudd knyttet til 

Håkonsletta. For å fortsette full 

drift må tidligere budsjetterte 

tilskudd kompenseres.

244 000 464 000 684 000 1 344 000 Helse og omsorg Ferdig

Økte ressurser 

hjemmesykepleien
Tiltak befolkningsøkning 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Helse og omsorg Ferdig

Ressurser rask 

psykisk helse

Netto, mottar tilskudd fra staten 

i 2018
273 000 Helse og omsorg Ferdig

Drift av Fjellstrand 

omsorgsboliger
2 000 000 2 000 000 2 000 000 Helse og omsorg 2 019

Drift av 

demensboliger 

Skoklefall del 2 og 3

Netto, inkluderer nedleggelse av 

1 avd på sykehjemmet (5 mill kr), 

jfr KST des 2016.

1 000 000 1 000 000 1 000 000 Helse og omsorg 2 020

Totalt 

Hjemmetjenester 
4 817 000 9 574 000 10 284 000 12 314 000 Helse og omsorg

Miljøtjenesten Helse og omsorg

Kjøp av privat plass 

alvorlig psykisk syk 

tjenestemottaker

Utvidelse av vedtak 

ressurskrevende bruker. Se økt 

refusjon nedenfor.

4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Helse og omsorg Ferdig
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Refusjon vedr.  

privat plass alvorlig 

psykisk syk 

tjenestemottaker

Økt refusjon ifm. utvidelse av 

vedtak ressurskrevende bruker 

(jfr ovenfor)

-3 750 000 -3 750 000 -3 750 000 -3 750 000 Helse og omsorg Ferdig

Lønnsutgifter 

ressurskrevende 

brukere (7,8 årsverk)

Økning i lønnsutgifter, 

opprettelse av stillinger knyttet 

til ressurskrevende brukere hvor 

det i dag brukes midlertidige 

stillinger

5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 Helse og omsorg Ferdig

Ressurskrevende 

brukere kjøp fra 

private

Økning i budsjetterte utgifter 

ressurskrevende brukere med 

eksisterende vedtak

4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000 Helse og omsorg Ferdig

Refusjon 

ressurskrevende 

brukere

Refusjon knyttet til 

ressurskrevende brukere. Sees i 

sammenheng med 

ressurskrevende brukere 

ovenfor.

-10 100 000 -10 100 000 -10 100 000 -10 100 000 Helse og omsorg Ferdig

Privat avlastning

Privat avlastning mangler 

budsjettmidler. Har gått med 

merforbruk i flere år. 

800 000 800 000 800 000 800 000 Helse og omsorg Ferdig

Totalt 

Miljøtjenesten
1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Helse og omsorg

Helse og omsorg

50 % ergoterapeut 

demensteam

Nesodden har færre årsverk til 

ergoterapi enn Kostragruppe 7, 

Akershus og Norge. Antall 

henvendelser til ergoterapeut 

har hatt en jevn økning.

275 000 275 000 275 000 275 000 Helse og omsorg Ferdig

Husleie

Frisklivssentralen flytter fra et 

kontor på demensdagsenter til 

mer egnede lokaler i Rehab-

bygget, der man også har tilgang 

til treningssal. 

90 000 90 000 90 000 90 000 Helse og omsorg Ferdig

Forebyggende og behandlende tjenester voksne
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Kjøp fra staten Lege- 

og 

fysioterapitjenester i 

utlandet

Det mottas stadig flere krav fra 

HELFO om dekning av 

innbyggeres lege- og 

fysioterapitjenester i utlandet. 

250 000 250 000 250 000 250 000 Helse og omsorg Ferdig

Kompetansebroen
Follosamarbeid - Nesodden sin 

andel
50 000 50 000 50 000 50 000 Helse og omsorg Ferdig

Samhandlingskoordi

nator  

Follosamarbeid - Nesodden sin 

andel
150 000 150 000 150 000 150 000 Helse og omsorg Ferdig

Økt tilskudd 

lokalmedisinsk 

senter (LMS)

Økte tilskudd basert på LMS 

budsjetter. Alternativ uten 

legevaktbil er økning med 1,016 

mill pr. år.

1 016 000 1 016 000 1 016 000 1 016 000 Helse og omsorg Ferdig

Økt tilskudd LMS 

legevaktbil alternativ 

4b

alternativ uten bemanning 90 000 30 000 30 000 30 000 Helse og omsorg Legevaktsbil er utsatt. 

1 921 000 1 861 000 1 861 000 1 861 000 Helse og omsorg

Integrering og 

mangfold
Helse og omsorg

115 % stilling 

flyktninger

Vedtatt i KST 073/17 grunnet økt 

bosetting av flyktninger
857 000 857 000 857 000 857 000 Helse og omsorg Ferdig

Prosjektstilling 3 år
100 % Flyktningkonsulent - 

prosjektstilling 3 år - KST 073/17
610 000 610 000 610 000 Helse og omsorg Ferdig

1 467 000 1 467 000 1 467 000 857 000 Helse og omsorg

Plan, teknikk og miljø

100 % stilling pga. 

økt arbeidsmengde - 

trafikkbetjent

Stillingen vil kunne være 

selvfinansierende, jfr nedenfor.
620 000 620 000 620 000 620 000 Plan, teknikk og miljø

KST vedtok 50 % stilling. Ansatt mars 

2018. Avklart med Remonter at 

Remonter ikke kan tilby denne 

tjenesten. 
Tilleggsinntekt som 

følger av økt 

stillingshjemmel 

parkering

Økte parkeringsgebyrer grunnet 

økte ressurser parkeringsvakt
-620 000 -620 000 -620 000 -620 000 Plan, teknikk og miljø Noe etterslep på inntektene. 

Totalt Forebyggende og behandlende tjenester 

voksne

Totalt Integrering og mangfold

Infrastruktur og vannmiljø
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Drift og vedlikehold 

veilys privat vei 

Budsjettposten ble kuttet etter 

vedtak fra Hovedplan vei, mens 

oppgaven fortsatt gjennomføres, 

iht. avtale

325 000 325 000 325 000 325 000 Plan, teknikk og miljø Under arbeid

Prisstigning nytt 

anbud 

vintervedlikehold 

Kommunal vei 380 000 380 000 380 000 380 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Økte 

strømkostnader
Veilys 98 000 98 000 98 000 98 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

803 000 803 000 803 000 803 000 Plan, teknikk og miljø

Eiendom Plan, teknikk og miljø

100 % stilling til 

oppfølging av 

ventilasjon/ 

inneklima

Kommunen får flere og flere 

moderne og avanserte tekniske 

bygg. Det antas intern 

fagkompetanse vil gi besparelser 

på driftsbudsjettet i tillegg til å 

bidra til å få HMS-godkjente 

formålsbygg. 

630 000 630 000 630 000 630 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig. Ansatt mars 2018.

Innsparing fra 

oppfølging av 

ventilasjon/ 

inneklima

Se økt ressurs ovenfor -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 Plan, teknikk og miljø

Besparelsen må ses i sammenheng 

med ansettelsestidspunktet. Det 

jobbes med å realisere gevinsten.

FDV-kostnader midl. 

barnehage 

Bjørnemyr

71 000 71 000 71 000 71 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

FDV-kostnader midl. 

barnehage Skoklefall
Inkl. leieutgifter moduler 1 302 000 1 302 000 1 302 000 1 302 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Økning festeavgifter
Forutsetter innløsning av 

festekontraktene
750 000 550 000 275 000 0 Plan, teknikk og miljø Kostnad 2018: 900 000 kr. 

Økning tilskudd Follo 

brannvesen
Interkommunalt selskap 320 000 320 000 320 000 320 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Økte 

strømkostnader
859 000 859 000 859 000 859 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Totalt Infrastruktur og vannmiljø
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018

Økte netto inntekter
Husleieinntekt minus FDV-

utgifter Skoklefall demensboliger
-460 000 -930 000 -930 000 Plan, teknikk og miljø 2020

Økte netto inntekter

Husleieinntekt minus FDV-

utgifter Fjellstrand 

omsorgsboliger

-1 360 000 -1 360 000 -1 360 000 Plan, teknikk og miljø 2019

Totalt Eiendom 2 732 000 712 000 -33 000 -308 000 Plan, teknikk og miljø

Teknisk service Plan, teknikk og miljø

Drivstoff verksted 200 000 200 000 200 000 200 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Renhold
Midlertidig avd. Bjørnemyr 

barnehage
110 000 110 000 110 000 110 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

4 midlertidige avd. Munkestien 

bhg.
284 000 284 000 284 000 284 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Forsikring verksted

Forsikringspremien har økt som 

følge av mange skader. 

Rådmannen forutsetter at det 

iverksettes tiltak for å begrense 

skadene i økonomiplanperioden. 

130 000 130 000 130 000 130 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Totalt Teknisk 

service
724 000 724 000 724 000 724 000 Plan, teknikk og miljø

Plan, bygg og 

geodata
Plan, teknikk og miljø

2 stillinger innenfor 

byggesak
Dekkes innenfor selvkost. 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Midlertidige 

stillinger (3 mnd)
700 000 0 0 0 Plan, teknikk og miljø

Ferdig. Ettergivelse av 

gebyrinntekter kan ikke tas over 

selvkost. 
Økte inntekter 

byggesak
Selvkost. -3 000 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

-900 000 -900 000 -900 000 -900 000 Plan, teknikk og miljø

Rådmannens stab Rådmannens stabsområder

Økning driftsutgifter 

fagsystemer IKT, 

prisjustering 

driftsavtaler

600 000 600 000 600 000 600 000 Rådmannens stabsområderFerdig

Totalt Plan, bygg og geodata (se for øvrig rådmannens 

stab)
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018
140 % stilling til 

journalføring og 

dokumenthåndterin

g

Dekkes innenfor selvkost 

byggesak, jfr Plan, bygg og 

geodata

900 000 900 000 900 000 900 000 Rådmannens stabsområderFerdig

Redusert inntekt
Red. inntekter kommunale 

avgifter (pga 4 terminer pr år)
200 000 200 000 200 000 200 000 Rådmannens stabsområderFerdig

Økte utgifter IKT-

Follo
500 000 500 000 500 000 500 000 Rådmannens stabsområderFerdig

2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Rådmannens stabsområder

Totalsum 35 733 000 39 530 000 44 294 000 45 934 000 Rådmannens stabsområder

Rådmannens tilleggsforslag 1 - basert på forslag statsbudsjett
Rådmannens endringer iht. statsbudsjettet2018 2019 2020 2021

Endring skatt og rammetilskudd 1 535 000       124 000          -570 000         -1 905 000     Fellesområder Ferdig

Tidlig innsats skole 405 000          405 000          405 000          405 000          Skole og oppvekst Ferdig

Justering for tilskudd til flere 

barnehagelærere (innlemmet i 

RNB 2017, helårsvirkning 2018) 868 000          868 000          868 000          868 000          

Skole og oppvekst Ferdig

Justering for økt makspris i 

barnehage (110 kr/mnd) -800 000         -800 000         -800 000         -800 000         
Skole og oppvekst Ferdig

Justering for innlemming 

Helsenett, ny finansieringsmodell -35 000           -35 000           -35 000           -35 000           
Rådmannens stabsområderFerdig

Justering for innlemming 

Helsenett, ny finansieringsmodell -35 000           -35 000           -35 000           -35 000           
Rådmannens stabsområderFerdig

Justering for vigselsmyndighet, 

ansvar overføres til kommunene 10 000            10 000            10 000            10 000            
Rådmannens stabsområderFerdig

Økt innslagspunkt 

ressurskrevende brukere (kr 50 

000 ut over lønnsvekst) 1 200 000       1 200 000       1 200 000       1 200 000       
Helse og omsorg Ferdig

Justering for frivilligsentraler 

(endret fordeling mellom 

kommuner) -14 000           -14 000           -14 000           -14 000           
Kultur Ferdig

Økning lønnsreserve 1 200 000       1 200 000       1 200 000       1 200 000       Fellesområder Ferdig

Totalt Rådmannens stab
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018
Legevaktbil Lokalmedisinsk 

senter -90 000           444 000          359 000          359 000          
Helse og omsorg

Legevaktsbil er utsatt. Foreslås 

omdisponert i Budsjett 2019. 

Økt foreldrebetaling SFO (lønns-

/prisvekst) -250 000         -250 000         -250 000         -250 000         

Skole og oppvekst

Ikke gjennomført. Foreslås økt fra 

01.01.2019, sammen med justering 

som følge av provenynøytral 

inntektsavhengig foreldrebetaling. 

Utsettelse av låneopptak for 

2017 -Renter -700 000         -                   -                   -                   
Fellesområder Ferdig

Utsettelse av låneopptak for 

2017 - Avdrag -1 300 000     -                   -                   -                   
Fellesområder Ferdig

Endring eiendomsskatt verker og 

bruk 300 000          600 000          900 000          
Fellesområder Ferdig

Sum endringer 1 994 000       3 417 000       2 938 000       1 903 000       

Finansiering:

Økte skatteinntekter -2 000 000   -2 000 000   -2 000 000   -2 000 000   fellesområder Ferdig

Endring avsetning til disp.fond 6 000            -1 417 000   -938 000      97 000          
fellesområder Ferdig

Sum finansiering -1 994 000   -3 417 000   -2 938 000   -1 903 000   

Differanse -                -                -                -                

Rådmannens tilleggsforslag 2 - etter budsjettforlik i Stortinget
Rådmannens endringer iht. forlik statsbudsjettet2018 2019 2020 2021

Hevet inntektsgrense gratis 

kjernetid i barnehager
          102 000           102 000           102 000           102 000 Skole og oppvekst Igangsatt

Opptrappingsplan for rus           217 000           217 000           217 000           217 000 Ferdig

IKT i grunnopplæringen           202 000           202 000           202 000           202 000 Skole og oppvekst Igangsatt

Helsesøstre           397 000           397 000           397 000           397 000 Skole og oppvekst Ferdig

Frivillighetssentraler             12 000             12 000             12 000             12 000 Kultur Ferdig

Sum total           930 000           930 000           930 000           930 000 

Netto fordeling virksomheter           713 000           713 000           713 000           713 000 Ferdig

Avsetning til disp.fond           217 000           217 000           217 000           217 000 Fellesområder

Vedtatt i KST 13.12.18
DRIFTSBUDSJETTET 2018 2019 2020 2021

Rådmannens forslag (netto driftsresultat)-22 170 000 -21 916 000 -16 286 000 -15 196 000
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Inntekter: (legges inn med minus)

Økt skatteinngang -1 600 000 -1 500 000 -1 000 000 -1 000 000 Fellesområder Ferdig

Sum endring inntekter -1 600 000 -1 500 000 -1 000 000 -1 000 000

Utgifter (+)/reduserte utgifter (-):

Sum renter og avdrag investeringer 150 620 319 600 887 561 2 277 164 Fellesområder Ferdig

Gang og sykkelvei – prioritere 

regulering/plan  Ellingstadåsen 

til Alværn

500 000 2 500 000 Plan, teknikk og miljø Igangsatt

Gang og sykkelvei – prioritere 

regulering/plan Fjellstrand til 

Kirken

1 000 000 1 000 000 Plan, teknikk og miljø 2020

Eiendomsforvaltning i eget 

selskap 
150 000 Stabsområder Igangsatt

Planmedarbeider/stedsutvikler i 

planavdelingen
566 667 850 000 850 000 850 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Ikke ny Parkeringsvakt 50% -310 000 -310 000 -310 000 -310 000 Plan, teknikk og miljø Ferdig

Eiendomsskatt på næring ikke 

økes 
850 000 850 000 850 000 850 000 Fellesområder Ferdig

Legge inn provenynøytral 

betaling i SFO – ikke oppfylt etter 

vedtak i fjor 

-354 167 -850 000 -850 000 -850 000 Skole og oppvekst Se over. 

Arbeidet med Sosialbudsjettet 

må prioriteres – fremtidig 

flyktningstrøm må klargjøres og 

midler disponeres etter dette 

500 000 -1 000 000 -1 000 000 Helse og omsorg Under arbeid

Næringskonsulent 600 000 900 000 900 000 900 000 Stabsområder Ferdig. Ansatt august 2018.

Eksisterende 20% andel 

stillingsbruk næring overføres 

arr. På Tangenten

-150 000 -150 000 -150 000 -150 000 Stabsområder Under arbeid

Eksisterende 20% andel 

stillingsbruk næring overføres 

arr. På Tangenten

150 000 150 000 150 000 150 000 Stabsområder Under arbeid

Aktiv på dagtid 50 000 50 000 50 000 50 000 Kultur Ferdig
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Tiltak Merknader 2018 2019 2020 2021 Område Status 2. tertial 2018
Driftsstøtte og oppgaver til 

idretten
Se verbalvedtak.

Driftsstøtte/husleie uteområdet 

Nesoddparken tatt ut
70 000 70 000 70 000 70 000 Plan, teknikk og miljø

Overført til Nesoddparken for 

oppgaver de selv har utført

Tilskudd ISI-banen 

kloakktilkobling 150 000
Kultur Ferdig

Økt effektivisering - digitalisering -1 500 000 -3 000 000 -4 500 000
Rådmannens stabsområder2019

Reduksjon lønnsreserve -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Fellesområder Ferdig

Bok og medie 100 000 100 000 100 000 100 000 Kultur Ferdig

Lørdagsvakt bibliotek 80 000 80 000 80 000 80 000 Kultur Ferdig

Oppussing utvendig vanntårnet 200 000
Plan, teknikk og miljø Utbetales oktober/november 2018

Næringsutvikling prosjekter 200 000 200 000 200 000 200 000 Rådmannens stabsområderSe verbalvedtak.

Frivillighetssentralen 20 000 20 000 20 000 20 000 Kultur Ferdig

Kulturminneplan 300 000 Plan, teknikk og miljø Under arbeid

Skolehage eller tilsvarende -  

søkbare tiltaksmidler
200 000 200 000 200 000 200 000 Skole og oppvekst Under arbeid

Skilting på Aker Brygge - profilere 

Nesodden
50 000 Rådmannens stabsområderSe verbalvedtak.

Innsamling av båtvrak gjennom 

Velforeningene
50 000 Plan, teknikk og miljø Under arbeid

Kartlegging verdifulle naturtyper 

i Nesoddmarka
200 000 300 000 Plan, teknikk og miljø Ikke gjennomført

Utarbeide plan for universell 

utforming
50 000 Plan, teknikk og miljø Under arbeid

Grønn kompetanse - 

energiportalen 170 000 170 000 170 000 35 000
Plan, teknikk og miljø Kampanjeuke avholdt i 2018

Kompetansebyggende matkurs - 

grønn hverdag/vegetarmat
100 000 Rådmannens stabsområderAvtale inngått
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Innarbeidede tiltak 2018-2021 - rådmannens opprinnelige, tilleggsforslag 1 og 2, samt politikernes vedtak i KST
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Status vedr. verbalvedtak KST 13.12.17 - 2. tertial

Verbalvedtak KST 13.12.17 Status

1. Næringskonsulent 

Nesodden kommunestyre oppretter en fast 100% stilling som næringskonsulent. Stillingen innplasseres av rådmannen, men kommunestyret legger til grunn at 

stillingen vil ha et nært samarbeid med stillingen som kommunestyret opprettet for utviklingen av Fagerstrand og Tangen i 2015.

Næringskonsulenten vil ha ansvaret for oppfølgingen av Nesoddens vedtatte næringsplan, men vil også ha fullmakt til å jobbe utover denne for å fremme 

eksisterende næringsvirksomhet og for å sørge for at Nesodden fremstår som et attraktivt sted å etablere ny næring. Kommunestyret forutsetter nær dialog med 

næringskonsulenten og formannskapet som er kommunens næringsutvalg. Kommunestyret anser det som en fordel at den aktuelle søkeren har erfaring fra 

næringslivet, et bredt kontaktnettverk og kjenner kommunesektoren godt. Søkeren må ha evne og vilje til å utvikle mye av innholdet i stillingen selv og vil måtte 

være en aktiv pådriver i egen hverdag. Det er en selvfølge at arbeidet med næringsutvikling i Nesodden skjer i tråd med de verdier som Nesodden kommune har 

vedtatt, herunder hensynet til natur og klima.

Næringsrådgiver ansatt. Tiltrådte 20.8.18 og rapporterer til rådmann. 

2. Oppussing utvendig Vanntårnet 

Nesodden kommunestyre bevilger 200.000kroner til oppgradering av fasaden på Vanntårnet. 
Styret i Nesodden kunstforening har 10.10.18 gitt tilbakemelding om at det er samlet inn kr 

100.000 og at de ønsker den bevilgede utbetaling på kr 200.000 i løpet av oktober. 

Pengene gis i en ordning som er ment å bidra til at det også gis gaver privat. Nesodden kommune vil gi/utbetale 1000kroner for hver 500kroner som samles inn 

privat, opp til beløpet på 200.000kroner fra kommunen er nådd. Vi anbefaler at Vanntårnet organiserer sin innsamling slik at gaver som eventuelt måtte overstige 

et innsamlet beløp på 100.000kroner også kan beholdes av Vanntårnet. Kommunen ønsker gjennom dette å bidra til at Vanntårnet får flere økonomiske 

støttespillere i sitt 20år.

3. Oppgradering Ungdomsarena

I rådmannens forslag ligger det inne kr 850.000 til utskifting/fornyelse av Tangenten

Salen (Ungdomsarenaen) er bakgrunn for foto til lokalavisen og andre medier. Det bør derfor gjøres gjenkjennelig at bilder er tatt i salen. Det samme gjelder også 

sendingene på nett TV. Seerne bør gjennom bilder minnes på at de ser Nesoddens kommunestyre gjennom bruk av kommunevåpen, tekst og bilder. 

Oppgraderingen bør ha dette som mål. Det settes i den forbindelse av kr 200.000 til oppgradering av utstyr til bruk under avvikling av kommunestyrets møter. 

Midlene bevilges fra budsjettpost Utskifting/fornyelse av Tangenten."

Det er bestilt et backdrop (lerret) på motorisert oppheng med grafiskog frontpanel til bordene 

på podiet utforming av bilder, kommunenavn og kommunevåpen. Lerretet og frontpanelet er 

utformet i tråd med verbalvedtaket, og vil være med på å heve den visuelle kvaliteten på 

møtene både for publikum i salen og på TV-sendingene. Alle elementene er mobile. Lerret og 

frontpanel leveres og monteres okt/nov 2018.

4. Vurdering av ny skolestruktur 

Behovet for investeringer i utvidet skolekapasitet skal utredes. Følgende temaer vil være aktuelt å få belyst:

Det arbeides med det pedagogiske og praktiske grunnlaget i 2018 samt at det har vært vurdert 

muligheten av å avgrense antall alternativer som skal det skal gjennomføres en full 

bygningsmessig og økonomisk mulighetsanalyse av. Det siste førte ikke fram. Det er satt av 

midler i budsjett 2018 og 2019 for gjennomføring av mulighetsstudie. Denne studien planlegges 

i samarbeid mellom kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst og kommunalsjef for plan, 

teknikk og miljø. Utvalget for skole og oppvekst er orientert om status i saken flere ganger i 

løpet av 2018. I kommuneplanens arealdel har innarbeidet ulik arealer hvis det er ønskelig med 

annen plassering av skolebygg. Investeringsmidler til ombygging/utbygging/rehabilitering eller 

nybygg foreslås innarbeidet i kommende økonomiplan.

·          Det vurderes en samling av ungdomsskolene på Nesodden. Det vurderes to ulike sammenslåinger:

·                      Samling av Alværn og Tangenåsen

·                      Samling av Alværn, Tangenåsen og Bakkeløkka

·          Muligheten for å bygge ny barneskole for Tangen-området. I denne sammenheng bør det vurderes å flytte Nesoddtangen skole inn i lokalene til dagens 

ungdomsskole, Tangenåsen. Slik vil også Nesoddtangen skole sin tomt kunne bidra betydelig til finansieringen av totalprosjektet dersom den utvikles for 

sentrumsformål.

·          Muligheten for å utvide Myklerud skole, vurdert opp mot bygging av ny barneskole i tilknytning til Bakkeløkka ungdomsskole. Herunder ny utnyttelse av tomten 

Myklerud skole i dag ligger på.

Alle alternativene skal bygge på følgende forutsetninger:

·          Det bør vurderes hvordan eksisterende skoletomter kan bidra som finansiering for byggingen av ny skole.
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·          Det skal være trygge og gode skolemiljøer rundt skolebyggene. Nærhet til andre virksomheter, trafikk og andre faktorer som kan påvirke skolemiljøet skal inngå 

i vurderingene.

·          Elevene skal ha  trygg og kortest mulig skolevei. slik at flest mulig adresser får kortest mulig reisevei.

·          Ved nybygg og ombygginger skal hensynet til sambruk med kultur-, idrett- og andre allmennyttige formål vektlegges, herunder muligheten for å innpasse et 

moderne svømmeanlegg i nytt skolebygg i Tangen-området. Dette må også være egnet som tilbud til befolkningen. Driftskostnadene skal sees opp mot kostnader 

til drifting av dagens anlegg, ved at et nytt anlegg blir felles for alle skoler.

·          Grendestrukturen i barneskoletilbudet skal opprettholdes. 

Utredningene bør også vurdere nye strukturer opp mot å fortsette en videreutvikling av dagens struktur. Her må også muligheten til finansiering vurderes.

5. Utredning av oppgavedeling med idretten

Etter innledende møter mellom kommuneadministrasjonen og Nesodden Idrettsråd (NIR) i 

februar og mars 2018, har NIR under april-september hatt møter med alle sine medlemmer (lag 

og foreninger). Formålet har vært å få mer innsikt i, og danne seg en klar oppfatning om, hva 

som kan være interessant for idretten å samarbeide om.

Det kommer videre å avholdes en eller flere møter med relevante fagområder i Nesodden 

kommune i oktober/november, for å få innspill på evt. oppgaver kommunen og idretten kan 

samarbeide om. 

Kommuneadministrasjonen vil, i tillegg til tekniske oppgaver som oppkjøring av skispor etc., 

også utrede sosialt arbeid, i form av inkludering og evt. rolle som støttekontakt på idrettens 

område. Noe som også kan være av stor verdi for kommunen og den enkelte innbygger.

Endelig sak om oppgavedeling med Idretten forventes å legges frem for Kommunestyret 1. 

halvår 2019.

Nesodden Kommunestyre ber rådmannen ta initiativ ovenfor Idrettsorganisasjonene på Nesodden for å etablere ett samarbeide hvor det overføres ansvar- og 

arbeidsoppgaver fra Nesodden Kommune til Idretten ut fra en enighet.

Det avklares hvilke ressurser som skal følge en slik overføring av teknisk og økonomisk karakter.

Sak om oppgavedeling med Idretten legges frem for Kommunestyret 1. halvår 2018.»

6. Kommunal eiendomsdrift 

Kommunens eiendommer og bygninger bør drives og utvikles på en profesjonell og bærekraftig måte. Kommunestyret ber derfor at det utredes hva som er den 

best og mest effektive måten å organisere kommunens eiendomsdrift på. I dette ligger hvilken organisasjonsform som sikrer lavest kostnader på kort og lang sikt 

samt ivaretar en miljømessig bærekraftig drift.

Sak behandlet i juni 2018 hvor kommunestyret besluttet å utrede KF kontra egenregi for 

formålsbyggene. Videre å utrede et eget eiendomsutviklingsselskap som heleid kommunalt 

aksjeselskap. Boliger vurderes som del av de ovennevnte driftsformene. Kriterier for 

verdibevarende drift og vedlikehold av byggene er vedtatt i kommunestyret juni 2018.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgende fordeler og ulemper ved følgende organisering:

1-            Kommunal virksomhet

2-            Kommunalt foretak

3-            Kommunalt eid aksjeselskap

4-            Andre aktuelle organisasjonsmåter

I dette ligger det en vurdering av hvorvidt og hvordan eierskapet av de kommunale eiendommene kan overføres. Omfanget av driften av de kommunale 

eiendommene skal vurderes, herunder følgende aktiviteter:

1.            Eiendomsselskap, inkludert kjøp og salg av tomter og bygninger

2.            Utbyggingsselskap

3.            Utbygging, drift og vedlikehold

Det bør innhentes erfaringer fra andre kommuner som eksempel: Nittedal kommune, Røyken kommune og Vestby kommune eller andre relevante kommuner. Det 

bør vurderes om det en kan samarbeide med andre kommuner, primært i Follo.

På grunnlag av dette bes det at rådmannen legger fram en sak om organisering av kommunal eiendomsdrift innen 31.3.2018. Kommunestyret bevilger kr 150.000,- 

til utarbeidelsen av saken

7. Innfartsparkeringer

Behovet for innfartsparkering er økende i kommunen. Kommunestyret velger å se på det som en positiv utvikling siden flere velger å benytte seg av kollektiv 

transport i deler av veien til jobb.

Området benyttes pr. i dag fritt til parkering. Det er prioritert å jobbe med å etablere 

innfartsparkering i Dumpa ved Håkonkastet. Sak vedr. dette legges fram for formannskapet i 

oktober 2018. 
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Kommunestyret bevilger 500 000 til etablering av innfartsparkering ved Grendehuset på Fjellstrand.

Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak der følgende hensyn er ivaretatt i prosjekteringen av innfartsparkeringen:

•    Hensyn til at Grendehuset ligger ved skoleveien til Fjellstrand skole

•    Hensyn til sikkerhet og framkommelighet for Sunnhagen barnehage avd. Fjellstrand som ligger i Grendehuset

•    Hensyn til fremkommeligheten for brukerne av Grendehuset

•    Hensyn til at innfartsparkeringen også må legges til rette for parkering av sykler

8. Kartlegging verdifulle naturtyper i Nesoddmarka 

Det avsettes 200.000 i 2018 og 300.000 i 2019 for kartlegging av verdifulle naturtyper i kulturlandskap og skog på Nesodden, først og fremst innenfor det som er 

tenkt som Nesoddmarka, for å gi bedre kunnskap i forbindelse med arbeidet frem mot vern og andre relevante tiltak. 
Ikke gjennomført

9. Kompetansebyggende matkurs: vegetarmat 

Det avsettes 100.000 kroner i 2018 for å støtte opp under Nesodden kommunes ambisjon om å øke andelen vegetarmat til politiske møter, barnehager, SFO og i 

andre relevante sammenhenger. Pengene skal primært gå til kursing for relevante målgrupper i kommunen, så det settes bedre i stand til å lage gode og 

ernæringsrike vegetarretter som passer til målgruppene.

Leverandør er valgt, og det er avholdt to planleggingsmøter hvor innhold i kurs og ulike 

deltakere er valgt. Oppstart i 2018.

10. Samfunnsplanlegger  

Nesodden har flere uløste oppgaver på arealplansiden. Det ansettes en stedsutvikler/arealplanlegger til planavdelingen, som skal jobbe med områdeutvikling. 

Denne stillingen bør jobbe tverrsektorielt og bidra til at arealplanlegging og helhetlig samfunnsplanlegging ses i sammenheng. Gjennom sitt arbeid med 

områdeplaner skal stillingen skal bidra til at Nesodden kommune utvikler seg til et lavutslippssamfunn, samt bidra til at det utvikles gode områdeplaner blant annet i 

tråd kommunens mål for klimasmart kommune og grønn tettstedsutvikling. 

Medarbeider ansatt og tiltrådte medio juni 2018.

11. Skolehage 
Søknadsprosess gjennomført, og prosjekter igangsatt på flere skoler. Samarbeid med 

Vitensenteret tilknyttet NMBU  vurderes. 

Det avsettes 200.000 kr pr år i perioden til søkbare tiltaksmidler til skolehage. Det er et ønske om at dette skal bidra til at flere elever i grunnskolen får praktisk 

erfaring med dyrking av grønnsaker og lignende, samt at dette kan støtte opp om undervisningen i relevante fag. Arbeidet med skolehager kan organiseres slik 

skolene selv mener er mest hensiktsmessig, enten det er ved å anlegge og gradvis bygge ut egen skolehage i tilknytning til egen skole, ved bruk av pallekarmer, på f 

eks To gård eller på annen måte skolen synes er hensiktsmessig.

12. Kulturskolen

Kommunestyret ønsker å legge til rette for at flere med lavere inntekter kan delta i kulturskolen. Det skal legges frem en sak om inntektsgradering  for kommunestyre innen desember 2018.

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der man vurderer bruk av inntektsgradering og fordeler og ulemper ved å gjøre dette.

13. Næringsutvikling – prosjekter

Det settes årlig av 200.000 kroner til prosjekter som kan styrke etableringen av næring og utvikling av eksisterende Næringsliv på nesodden. Ny næringsrådgiver jobber med tiltak og prioritering av midlene slik at kost/nytte blir god. 

14. Omdisponering av 20 % ressurs i Virksomhet kultur

Kommunestyret ønsker å øke innsatsen med å få etablert ny næringsvirksomhet i Nesodden kommune. Derfor ønsker vi å bevilge midler til en næringslivskonsulent 

i en 100 % fast stilling. Som en konsekvens av dette ber kommunestyret om at 20 % av stillingsressursene i Virksomhet kultur som i dag er satt av til næring, blir 

omdisponert til arbeidet med å organisere arrangementer i Tangenten. 

Inngår i arbeidet med omfordeling av oppgaver innen Tangenten samt organisering av 

15. Gratis energirådgivning

Det settes av penger i budsjettet slik at Nesodden kommune kan tilby alle private boligeiere i kommunen gratis energirådgivning. Formålet er å bevisstgjøre 

innbyggerne om eget energibruk og gi boligeiere en nøytral rådgiving som grunnlag for å vurdere energitiltak på egen bolig.

Tjenestene tilbys i samarbeid Energiportalen. Innbyggerne får tilgang til gratis online energirådgiving av sin personlige bolig. Gjennom årlige kampanjer kalt «grønne 

uker» vil innbyggerne også få tilbud om blant annet gratis hjemmebesøk av en profesjonell energirådgiver. 
Gjennomført.

Satsningen er forankret i kommunens klimastrategi hvor man har et ansvar å drive med holdningsskapende arbeid mot innbyggerne med tanke på klima og miljø.

16. «Båtrusken» 

Kommunestyret vil bidra til å rydde opp gamle båter. Det settes av 50.000 kroner til en opprydningsaksjon for gamle båter vi av velforeningene. Velforeninger som 

har søkt innen 1. mars 2018 vil få dele denne potten basert på størrelse og innmeldt behov. Det er også anledning for velene til å gå sammen. Båter som samles inn 

via denne ordningen må av leveres inn på godkjent avfallshåndteringsstasjon. (Dette vi gi pant gjennom den statlige panteordningen. Disse pengene beholder 

velene selv).

Det har foreløpig ikke vært meldt interesse for å inngå avtale fra Vellene, men det er andre 

organisasjoner som har meldt seg og det anbefales at det vurderes å inngå avtale med friviliige 

organisasjoner hvis disse ønsker å bidra til opprydding. 

17. Informasjonsskilt Aker brygge
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Verbalvedtak KST 13.12.17 Status

Det settes av 50.000kroner til å starte arbeidet med å sette opp et informasjonsskilt om Nesodden på Aker brygge. Målet er at skiltet skal gjøre mennesker som 

ferdes ved aker brygge eller som benytter de andre oslofjordbåtene skal bli oppmerksomme på de mange kvalitetene til nesodden. Her vi det kunne informeres om 

offentlige og private tilbud. Det bør tas politiske og administrative initiativ for å få dette på plass med aktuelle myndigheter.

Næringsrådgiver arbeider med saken. 

Liv Jessen (AP) fremmet følgende verbalforslag: 

1.      "Det opprettes et prosjekt i kommunen fra 1.1.2018 for å få på plass en kulturminneplan. 

Planprogrammet for KDP Kulturminner og bevaring var til offentlig ettersyn 5.7. til 14.9.2018. 

Det jobbes nå med merknadsbehandling, og planprogrammet kommer til politisk behandling før 

jul. Medvirkningsmøter starter i oktober/november. 

2.      Kommunen søker om tilskott fra Riksantikvaren på kr. 100 000 som skal være innsendt innen fristen 5.1.2018. Disse midlene kommer i tillegg til de 45 000 vi har 

fått fra fylkeskommunen i 2009 og de kr. 300 000 som er innvilget for 2018."
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 23.10.18 

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

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

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

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 Januar  FIKS KU 30.1.18 KST 25.4.18 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  

4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  

5. Møteplan     

 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2018: 

30.1 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

13.3 – Møterom Krange, Tangenten 

15.5 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

30.5 – 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 

18.12 – Læringsrom R 3, Tangenten 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Avlyst 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2017  Rådmann KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Revisjonsberetning for 2017 15.4.18 FDR KU 30.5.18 KST 20.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 30.5.18 KST 20.6.18 

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

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

9. Rapporter fra revisjonen:     

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

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

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 11.9.18  

 4. Erklæringer fra revisor  Høst  FDR KU 30.1.18  

10. Forvaltningsrevisjon 2017      

 Barn og ungdoms psykiske helse  FDR KU 30.1.18 – FR-rapport KST 25.4.18 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   KU 20.6.17 KST 6.9.17 

11. Forvaltningsrevisjon 2018      

 Integrering av flyktninger  FDR KU 5.12.17 – Prosjektplan  

KU 30.5.18 – FR rapport 

KST 5.9.18 

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan   

12. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

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

rådmann 

 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann   

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

13. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

 

 

   

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

 

FIKS  KST 28.9.16 

15. Andre oppgaver     

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

KU 23.10.18 – Følges opp på et senere 

tidspunkt 
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