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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00069-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 30.mai 2018 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 300518 

SAKSUTREDNING: 

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det fremkom ønske om at 
sekretærens saksframlegg i saken vedrørende årsregnskapet 2017 skulle inkluderes 
i protokollen. 

Vurdering: 
Kontrollutvalget bør ha en prinsipiell diskusjon om hva som skal være med i 
protokollen. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 12.06.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 30.05.2018 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Sidsel Tjernshaugen (AP), Arne Thodok Eriksen (MDG),  
May Lissbeth Ananiassen (R)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Harald Tronvik (H) 
 
Forfall:  
Jørn Gunnar Bertelsen (H) nestleder 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Wenche Folberg, rådmann  
Arve Ruud, stabsjef Økonomi og styring (under sakene 15/-18 – 17/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Pavel Makarov, revisor 
Didrik Hjort, ass. revisjonssjef / avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
Sakene 16/18 og 17/18 ble behandlet samlet. 
 
Møteprotokoll godkjent 19.06.2018 
 
 
 

Arne Maus/s./   
Leder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/18 18/00069-3 Godkjenning av protokoll fra møte 15.mai 2018 3 

16/18 18/00098-1 Nesodden kommune - Årsberetning 2017 4 

17/18 18/00090-3 Nesodden kommune - Årsregnskap 2017 5 

18/18 17/00315-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av 
flyktninger i Nesodden kommune 

7 

19/18 18/00065-3 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Nesodden KU-15/18 
Godkjenning av protokoll fra møte 15.mai 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 15.mai 2018 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Leder viste til protokollen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Protokoll fra møtet 15.mai 2018 godkjennes. 
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Nesodden KU-16/18 
Nesodden kommune - Årsberetning 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Nesodden kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Stabssjef økonomi og styring, Arve Ruud, presenterte årsberetningen og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Rådmann Wenche Folberg supplerte orienteringen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Nesodden kommunes årsberetning for 2017 til orientering. 
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Nesodden KU-17/18 
Nesodden kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 30.5.18 i sak 17/18 behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 18.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
27.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at Nesodden kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 19,019 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 24,101 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Rådmannskontoret, Skole, barnehage og oppvekst, Integrering 
og mangfold, Kultur, Infrastruktur og Eiendom at det er vesentlig merforbruk i 
forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 18.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Nesodden kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Stabssjef økonomi og styring, Arve Ruud, presenterte årsregnskapet og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby presenterte revisjonsberetningen og revisjonsrapport pr 
31.12.17, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget besluttet at saksutskrift av hele saken skal oversendes sammen med 
kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2017 
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Kontrollutvalget har i møte 30.5.18 i sak 17/18 behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 18.4.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
27.4.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at Nesodden kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 19,019 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 24,101 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Rådmannskontoret, Skole, barnehage og oppvekst, Integrering 
og mangfold, Kultur, Infrastruktur og Eiendom at det er vesentlig merforbruk i 
forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 18.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Nesodden kommunes årsregnskap for 2017. 
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Nesodden KU-18/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i 
Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i 

Nesodden kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette 

følgende tiltak: 
a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør 

vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak og rasjonell forvaltning.  

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på 
bakgrunn av redusert bosetting.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon, Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Wenche Folberg svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i 

Nesodden kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette 

følgende tiltak: 
a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør 

vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak og rasjonell forvaltning.  

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på 
bakgrunn av redusert bosetting.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. 
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Nesodden KU-19/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 30.05.2018: 
 
OS 17/18 Ny kommunelov 
  Leder orienterte. 

Det legges opp til at ny kommunelov vedtas i løpet av 2018, men ikke vil trå i 
kraft før til sommeren 2019. Dette har en sammenheng med at forskrifter til 
loven må endres. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 30.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Henvendelse til kontrollutvalget – Samarbeidet mellom Remonter AS og NAV 
Leder viste til utsendte papirer til utvalgets medlemmer. 
 
Habilitetsvurdering: 
Sidsel Tjernshaugen ba om å få sin habilitet vurdert da hun er varamedlem til styret i 
Remonter AS. Tjernshaugen fratrådte ved vurdering av habilitetsspørsmålet. 
 
Kontrollutvalget fant Sidsel Tjernshaugen inhabil i saken (4 voterende) 
 
 
Behandling av saken: 
Rådmann Wenche Folberg orienterte. Det er berammet et møte mellom rådmann og 
Remonter AS i juni. 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
«Da saken for tiden er under behandling i kommunen, anses den ikke som en sak for 
kontrollutvalget.» 
 
Votering 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vedtak 
Da saken for tiden er under behandling i kommunen, anses den ikke som en sak for 
kontrollutvalget. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:32 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 21/18 Oppsummering revisjon 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00108-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport pr 31.12.17 - revisjonbrev nr 3, Revisjonsbrev nr 3 - Rådmannens 
tilsvar, Revisjonens rapport KU pr 30.04.18 Nesodden kommune 

SAKSUTREDNING: 
Hjemmel 

Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 første punktum: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 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. 

Det følger av koml. § 78 nr. 5: 

5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.904 om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr. 
§ 9 første ledd:

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av 
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors 
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning. 
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Bakgrunn for saken 
Revisjonsstrategi 2017 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsstrategien for 2017 i møte 19.9.17 i sak 23/17. 
Ut fra de erfaringer Follo Distriktsrevisjon IKS har fra revisjon i Nesodden kommune, 
ville FDR ha særskilt fokus på blant annet disse områdene: 
 
 Oppdatering av kommunens internkontrollrutiner for alle revisjonsområder. 

 Videre arbeid for etterlevelse av investeringsveileder og oppfølging av 
investeringsbudsjett 2017. 

 Skillet drift og investering. 

 Oppfølging av kommunens rutiner for innkjøp. 

 Regnskapspresentasjonen, inklusive årsregnskap, noter og årsberetning. 

 Videre arbeid med kommunens rutiner for refusjonskrav vedrørende 
merverdiavgiftskompensasjon og ressurskrevende tjenester. 

 
Listen er ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker opp nye 
forhold av betydning. 
 
Revisjonens rapport pr 31.10.17 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 5.12.17 i sak 37/17. 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.17 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 30.5.18 under sak 17/18 Nesodden 
kommune – Årsregnskap 2017. 
 
I rapporten påpeker Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR) følgende 4 forhold:  
 
1. Investeringsregnskap og –budsjett  
2. Prosjekt Oppgradering av Bleksli vannverk – kjøp av vann – selvkost  
3. Kvalitetssikring av årsregnskapet – dokumentasjon av balansen  
4. Rutiner for mva.-kompensasjon. 

 
Revisjonens rapport pr 30.4.18 
Vedlagt følger revisjonens rapport pr 30.4.18. Rapporten omhandler perioden 1.5.17 
til 30.4.18. Rapporten er en oppsummering av revisjonens arbeid og ressursbruk for 
revisjonsåret 2017. 
 
Kommunens tilsvar 
Nesodden kommune har i brev vedlagt e-post, datert 1.6.18, svart opp under hver av 
de 4 påpekte forhold i revisjonsrapport pr 31.12.17. 
 
Brevet følger vedlagt i sin helhet. 
  
Vurdering 
I revisjonens rapport pr 30.4.18 har Follo Distriktsrevisjon IKS rapportert om 
ressursbruk for revisjonsoppdraget innen regnskapsrevisjon. 
 
Nedenfor følger en sammenligning av ressursbruk for revisjonsårene 2015, 2016 og 
2017: 
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Revisjonsår 

 
2017 2016 2015 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

Regnskapsrevisjon 735 575 585 660 659 770 
Attestasjoner 168 190 193 155 210 100 
Kontrollutvalg 22 35 18 35 45 30 
SUM 925 800 796 850 914 900 

Kilde: FDRs rapporter pr 30.4.16, pr 30.4.17 og 30.4.18. 

 

Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i 
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis. 
 
Uten at det har betydning for saken, er sekretariatet av den formening at 
kontrollutvalget bør evaluere nytteverdien av dagens utforming av revisjonens 
rapportering i henhold til revisjonsstrategi. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 12.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 22/18 Status revisjonsordning 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00109-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
Innspill revisjonsordning Nordre Follo, Årsregnskap og beretninger signerte 2017, 
Selskapsavtale FDR 2016, Vedtak Oppegård KU Sak 16-18 Valg av revisjonsordning 
for Nordre Follo kommune, Vedtak Ski KU Sak 24-18 Valg av revisjonsordning for 
Nordre Follo kommune 

SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 
Kommunene Oppegård og Ski går sammen til å bli Nordre Follo kommune fra 
1.1.2020. I den sammenheng har kontrollutvalgene i Oppegård og Ski fått i oppdrag 
fra fellesnemnda i Nordre Follo å utrede valg av ny revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune. 

Oppegård kommune trådte ut av Follo Distriktsrevisjon IKS i 2015 og har siden kjøpt 
revisjonstjenester fra privat revisjonsselskap. 

Ski kommune er største deltaker i Follo Distriktsrevisjon IKS. 

Innstilling om ny revisjonsordning fra kontrollutvalgene i Oppegård og Ski følger 
vedlagt. 

Historikk 
Ås kommune hadde frem til 2009/2010 egen ansatt revisor. Da vedkommende gikk 
av med pensjon, gikk Nesodden inn som fullverdig deltakerkommune i Follo 
distriktsrevisjon.  

Ås kommune hadde samme løsning som Nesodden kommune med egen ansatt 
revisor. Da vedkommende gikk av med pensjon, valgte Ås kommune å bli deltaker i 
Follo distriktsrevisjon i 2010. 

Follo distriktsrevisjon ble i 2013 omdannet fra et interkommunalt samarbeid (koml. § 
23) til et interkommunalt selskap (IKS).

I 2015 valgte Frogn kommune og Oppegård kommune å melde seg ut av Follo 
Distriktsrevisjon IKS og heller kjøpe revisjonstjenester i markedet. Tidligere hadde 
Vestby kommune valgt å gjøre det samme (2008). 
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Follo Distriktsrevisjon IKS 
Revisjonsoppdrag 
Deltakerkommuner 
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer følgende kommuner: 
 
 Enebakk 
 Nesodden 
 Ski 
 Ås 

 
Interkommunale selskap 
Av selskaper organisert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper 
(intkomsel.) som Nesodden kommune er deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon 
IKS følgende: 
 
 Follo Ren IKS 
 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 Follo Brannvesen IKS 
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 
Interkommunalt samarbeid 
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 27 som Nesodden kommune er 
deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende: 
 
 Follo barnevernvakt 
 Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS) 

 
Vertskommunesamarbeid 
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 28 flg. som Nesodden kommune er 
deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende: 
 
 Follo barne- og ungdomsskole 
 Follo landbrukskontor 
 SFO Follo barne- og ungdomsskole 

 
Strategier/fremtidige utfordringer 
Follo Distriktsrevisjon IKS arbeider for tiden med strategier for å bli en del av en 
større revisjonsenhet på Østlandet. Det jobbes for tiden med å få på plass en 
intensjonsavtale mellom Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo Distriktsrevisjon 
IKS. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De alternative revisjonsløsningene som Nordre Follo kan vurdere, kan få økonomiske 
og administrative konsekvenser for blant annet følgende: 
 
 De øvrige deltakerkommunene i Follo Distriktsrevisjon IKS 
 Interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeid 
 Follo Distriktsrevisjon IKS 
 Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) samt kontrollutvalgene i 

deltakerkommunene. 
 
Avslutning 



22/18 Status revisjonsordning - 18/00109-1 Status revisjonsordning : Status revisjonsordning

 Side 3 av 3 

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 12.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET  
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

 

Særutskrift 
 
 

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00049 

Behandlet av  Møtedato 

1 Oppegård kontrollutvalg 16/18 31.05.2018 
 

 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 31.05.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for utredningen og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag, jfr. utredningens punkt 15.3.1: 
 
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. 

 
Protokolltilførsel fra Marit Forsberg 
Er prinsipielt imot konkurranseutsetting, men ser det som hensiktsmessig i denne 
saken. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 31.05.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling, jfr. utredningens punkt 
15.3.1: 
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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. 

 
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 1. juni 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I SKI  
 

 

Særutskrift 
 
 

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune 

Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00029 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ski kontrollutvalg 24/18 11.06.2018 
 

 
 
Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018: 
Møteleder innledet. 
Sekretær redegjorde for utredningen. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om FDRs strategier og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort 
fratrådte under kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
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. 

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019. 
 

Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018: 
 
Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling: 
 
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. 

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019. 
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Særutskriften bekreftes, 12. juni 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 23/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00065-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
FolloLandbrukskontorOppstartsbrev, Oppstartsbrev Rus og psykiatri Nesodden, 
Statusrapport pr 1 tertial 2018 - Saksframlegg, Statusrapport 1 tertial 2018, 
Rapportering og prognose alle investeringsprosjekt, Budsjettjusteringer innenfor 
rammen av investeringer, Veileder KU sekretariat - Presentasjon FKT 
fagkonferansen 2018, Aktivitetsplanen 300518 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 18/18 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor – oppstart, brev datert 
24.5.18 (vedlagt) 

OS 19/18 Oppstartsbrev Rus og psykiatri – Nesodden kommune, brev datert 5.6.18 
(vedlagt) 

OS 20/18 Statusrapport pr 1.tertial 2018 (vedlagt) 
OS 21/18 Veileder KU sekretariat – Presentasjon FKT Fagkonferansen 2018 (vedlagt) 
OS 22/18 Aktivitetsplan pr 30.5.18 (vedlagt) 

Ås, 12.06.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

Ås kommune 

Rådmann Trine Christensen 

Postboks 195, 1430 Ås 

Post@as.kommune.no 

Kopi: Kontrollutvalget i Ås kommune v/FIKS (Kjell.Tore.wirum@as.kommune.no). 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772      J.nr. 104/2018 Ski, 24.5.2018 

FORVALTNINGSREVISJON AV FOLLO LANDBRUKSKONTOR – 

OPPSTART 

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

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

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

kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst." 

De fem kontollutvalgene samlet seg om tre 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 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 landbrukskontor

sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?"

Ås kommune er vertskommune for Follo landbrukskontor. Vi ber rådmannen utpeke kommunenes 

kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet, f.eks. en kommunalsjef. Landbrukssjefen kan gjerne 

delta i oppstartsmøte, som vil ha fokus på:  

 Orientering om prosjektet fra revisor.

 Orientering om Follo landbrukskontor fra kontaktperson m.fl.

 Overrekkelse av dokumenter som administrasjonen vektlegger i prosjektet.

 Navn på informanter.

Vi foreslår oppstartsmøte onsdag 6.6.2018 kl. 13.00–14.30 i Ås rådhus (alternativt 7.6. eller 8.6.). 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

/s/ 

Didrik Hjort  

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS   Org. nr. 874.644.412 Mva

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK ─ NESODDEN ─ SKI ─ ÅS 

Follo distriktsrevisjon 

Postadresse:  Postboks 3010, 1402 SKI Telefon: 64 87 87 60 E-mail: revisjonen@follodr.no 

Besøksadresse: Parkaksen 7, SKI Telefaks: 64 87 86 16 Web: www.follodr.no
Bankkonto: 1644.08.41566 

Nesodden kommune 

v/rådmannen 

J.nr. 115/2018 Ski, 05.06.2018 

Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri - oppstartsbrev 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune har vedtatt å gi Follo distriktsrevisjon IKS i oppdrag å 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri i Nesodden kommune. Prosjektplanen ble 

godkjent på utvalgets møte 13.03.2018 (sak 09/18). 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for prosjektet: 

"Undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus og psykisk helsearbeid til barn, 

unge og voksne." 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fire problemstillinger: 

1. "Har kommunen et tilfredsstillende tjenestetilbud til personer med psykiske problemer

og/eller rusmiddelproblemer, og er organiseringen av dette tilfredsstillende ivaretatt?

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

kartlegginger av psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?

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

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

Vi ber om å få oppgitt en kontaktperson i kommunen. Vi vil ta kontakt med denne for å avtale et 

oppstartsmøte. Hovedfokus på dette møtet vil være: 

 En nærmere orientering om prosjektet.

 Eventuelle innspill fra kontaktpersonen.

 Avklare fremdrift og tilrettelegging fra Nesodden kommune..

Av hensyn til prosjektets framdrift ber vi om å få oppgitt kontaktperson innen 12.juni 2018, gjerne til 

e-postadresse btn@follodr.no

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

Bjørn Tore Nedregård(sign) 

Prosjektleder 

Gjenpart: Kontrollutvalget i Nesodden kommune v/FIKS 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen 
Dato: 01.06.2018 
Vår ref: 07/2043-60 - 

18/26218 
Arkivkode: FE - 219 
Saksbeh.: Linn Christin Reppe 

 

 
Saksnummer Utvalg Møtedato 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  

 

 

Statusrapport pr 1. tertial 2018 
 

 

SAKEN GJELDER: 
Rådmannen legger med dette fram statusrapport for alle virksomheter/staber pr 1. tertial 
2018. 
 

 

INNSTILLING: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten pr 1. tertial 2018 til etterretning.  
2. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere inn lønnsreserven etter at 

lønnsoppgjøret for 2018 er klart. 
3. Satsene for kor (Kulturskolen) justeres ned fra 1000 kr pr semester til 600 kr pr 

semester med det formål å få flere deltakere.  
4. Følgende budsjettjusteringer på driftsbudsjettet vedtas:  

 

Konto Beskrivelse Beløp 

137010.2200.201 Øke ramme for driftstilskudd 
private barnehager 

3 800 000 

149000.2540.244 Øke ramme innenfor barnevern 6 500 000 

135000.6120.340 Øke ramme kjøp av Bærumsvann 6 300 000 

190000.0900.970 Reduksjon renteinntekt 600 000 

  Sum økning i budsjett 17 200 000 

155000.0900.870 Reduksjon budsjett renteutgifter 
egne lån 

-2 000 000 

151000.0901.870 Reduksjon avdragsutgifter egne lån -1 600 000 

154000.0904.880 Redusert avsetning til driftsfond -13 600 000 

  Sum finansiering -17 200 000 

 
Årets budsjetterte avsetning til fond blir med dette redusert fra 32,8 mill kr til 19,3 mill kr.  
 

5. Følgende omfordeling mellom virksomhet Integrering og mangfold og NAV vedtas:  
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Beskrivelse Beløp 

Redusere bidrag flyktninger innenfor 
Integrering og mangfold 

-4 198 000 

Redusere botilskudd flyktninger innenfor 
Integrering og mangfold 

-1 002 000 

Øke bidrag til sosial omsorg innenfor NAV 5 200 000 

Sum intern budsjettjustering 0 

 
6. Følgende tilleggsbevilgning til inventar og hvitevarer til Fjellstrand omsorgsboliger 

vedtas:  
 
Konto Beskrivelse Beløp 

020000.6200.265.nytt prosjektnr Øke ramme for kjøp av inventar og hvitevarer 3 000 000 

042900.6200.265.nytt prosjektnr Øke ramme moms 750 000 

072900.6200.841.nytt prosjektnr Øke ramme for momskompensasjon -750 000 

094800.6200.880.nytt prosjektnr Øke bruk av ubundet investeringsfond -3 000 000 

Sum 0 

 
7. I tillegg vedtas omfordelinger mellom vedtatte investeringsprosjekter som angitt i 

vedlegg.  Jfr. Beskrivelse i kapittel om investeringer. 
 

 

BAKGRUNN 

Rapporten er basert på regnskapsdata pr 30.04.18. 
 
Budsjettet er periodisert. Dette innebærer at de fleste poster er fordelt jevnt gjennom året, 
dvs. med 1/12 pr måned. For spesielle poster som skatt/ramme, lønn, kommunale avgifter, 
strøm etc.er det laget egne periodiseringsnøkler slik at disse budsjettpostene er bedre 
tilpasset reelle forhold. Dermed skal økonomitabellene vise et forbruk på tilnærmet 100 % pr 
utgangen av 1.tertial. 
 

 

RÅDMANNENS VURDERING 

 
Det vises til vedlegget angående status mål og økonomi pr 1. tertial. 
 

 

 

Wenche Folberg 
Rådmann 

Arve Ruud 
Stabssjef Økonomi og styring 
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VEDLEGG 
Statusrapport pr 1. tertial 2018  

Rapportering og prognose alle investeringsprosjekter  

Budsjettjusteringer innnenfor rammen av investeringer  
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Statusrapport 
pr. 1. tertial 2018 
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SAMMENDRAG 
 

Nedenfor vises en økonomisk oversikt over budsjett og regnskap pr 1. tertial 2018 sortert på 

områdenivå.  

 

Område Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Skole, barnehage og oppvekst 158 934 411 149 523 850 -9 410 561 106,3 

Helse og omsorg 108 172 018 111 849 617 3 677 599 96,7 

NAV 10 148 171 12 157 646 2 009 475 83,5 

Kultur 7 106 711 6 911 903 -194 808 102,8 

Plan, teknikk og miljø 49 957 655 43 193 936 -6 763 719 115,7 

Rådmannens stab 31 749 580 29 538 629 -2 210 951 107,5 

Sum 366 068 546 353 175 580 -3 799 455 103,7 

 

Skole, barnehage og oppvekst viser et merforbruk på 9,4 mill kr, som henger sammen med forventet 

merforbruk og manglende periodisering innenfor private barnehager, i tillegg til merforbruk innenfor 

Barn, unge og familie (BUF). Disse merforbrukene foreslås budsjettjustert. 

 

Helse og omsorg har et mindreforbruk på 3,6 mill kr pr 1. tertial. Dette henger sammen med 

periodiseringer og er ikke reelt. Helse og omsorg venter totalt sett å gå i balanse i 2018. 

 

Kultur har et merforbruk på 0,2 mill kr pr 1. tertial. Virksomheten rapporterer om vanskeligheter med 

å holde rammen innenfor biblioteket og Kultur, næring, idrett og friluftsliv. Rådmannen vil samråd 

med virksomheten søke å iverksette og/eller vurdere tiltak for å redusere merkostnadene med mål 

om balanse. 

 

Plan, teknikk og miljø har et merforbruk på 6,8 mill kr pr 1. tertial. Årsaken til dette er i hovedsak kjøp 

av vann fra Bærum i forbindelse med rehabiliteringen av Bleksli vannverk. Dette merforbruket 

foreslås budsjettjustert. Resterende merforbruk søkes dekket innenfor rammen.  

 

Rådmannens stab har et merforbruk på 2,2 mill kr pr 1. tertial. Årsaken til dette er i hovedsak 

periodiseringer og området forventer å gå i balanse ved årsslutt.  

 

Rådmannen anser at følgende områder må få dekket inn sitt merforbruk i 2018:  

 

Virksomhet/stabsområde 
Forventet 
merforbruk 2018 

Private barnehager 3 800 000 

Barn, unge og familie (BUF) 6 500 000 

Kjøp av Bærumsvann innenfor vannområdet 
(Infrastruktur og vannmiljø) 

6 300 000 

Sviktende renteinntekter 600 000 

Sum behov for budsjettjusteringer 17 200 000 
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Når det gjelder årsaker til merforbruk vises det til kommentarer under hver enkelt virksomhet 

nedenfor. Sviktende renteinntekter skrives om under kapittelet «Status finansforvaltning». 

 

Rådmannen foreslår følgende finansiering av merforbruk 2018: 

 

Beskrivelse Beløp 

Reduksjon budsjett renteutgifter egne lån -2 000 000 

Reduksjon avdragsutgifter egne lån -1 600 000 

Redusert avsetning til generelt disposisjonsfond -13 600 000 

Sum finansiering -17 200 000 

 

Kommunen har besparelser på renter og avdrag som kan brukes til å finansiere deler av 

merforbruket. Resterende merforbruk foreslås dekket ved å redusere årets budsjettert avsetning til 

ubundet driftsfond. Budsjettert avsetning er i 32,9 mill kr i 2018. Avsetningen blir med dette redusert 

til 19,3 mill kr.  

 

I tillegg foreslås følgende budsjettjustering mellom NAV og Integrering og mangfold:  

 

Beskrivelse Beløp 

Redusere bidrag flyktninger innenfor 
Integrering og mangfold 

-4 198 000 

Redusere botilskudd flyktninger innenfor 
Integrering og mangfold 

-1 002 000 

Øke bidrag til sosial omsorg innenfor NAV 5 200 000 

Sum intern budsjettjustering 32 900 000 

 

Det er også flere andre virksomheter som varsler fare for merforbruk i 2018. Rådmann har iverksatt 

følgende tiltak for å komme i balanse i 2018:  

 

 Alle virksomheter som melder om merforbruk pålegges å iverksette og/eller vurdere tiltak 

for å redusere merkostnadene med mål om balanse. Det samme gjelder innenfor 

virksomhetsområde og stabene totalt.  

 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 

ferie og sykefravær, samt planlegge ferieavviklingen med lavest mulig kostnad.  

 

SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST 

Innledning skole 

Generelt så øker antall barn i Nesoddskolene. Virksomhetene rapporterer i 2018 om større 

atferdsmessige, spesialpedagogiske og medisinske utfordringer i skolene. Det har gjort det nødvendig 

å kjøpe spesialpedagogisk tjenester fra andre, samt sette inn ekstra ressurser på enkelte skoler og 

spesialenheter. 
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Barn som etter barnehage- og skolestart trenger spesialpedagogisk og medisinsk hjelp vil utgjøre en 

kostnad på virksomhetene som ikke er budsjettert. Der det har vært behov for å sette inn ekstra 

ressurser vil det derfor fremstå som et avvik i den enkelte skoles budsjett. Det er avsatt midler til 

ekstra spesialpedagogisk og medisinsk hjelp på et fellesområde og behov hos den enkelte skole vil 

justeres i løpet av året ved overføring fra fellesområdet grunnskole og en omfordeling mellom 

virksomheter.  

 

Fellesområdet for grunnskolene omfatter også refusjonskrav og andre statstilskudd samt skoleskyss 

og andre undervisningstjenester og midler til videreutdanning som ikke er overført til skolene.   

Statstilskudd for videreføring av Tidlig Innsats/lærertetthet på barnetrinnet er inntektsført med 2,9 

mill. (helårseffekt 2018). Disse fordeles til skolene gjennom endring i rammetimetall for 2018/2019.  

Utgifter og inntekter på fellesområdet påløper ujevnt og er ikke periodisert pr april 2018. Området vil 

gå i balanse i 2018. 

Innledning barnehage 

Også i barnehagene er det en økning av antall barn med særskilte behov.  

 

Korttidsfraværet i barnehagene har vært høyt så langt i år og barnehagene må kontinuerlig vurdere 

nødvendigheten av behovet for å sette inn vikar. Til tross for dette så bruker barnehagene mer 

midler til vikarer enn budsjettert. Endringer i barnegruppens behov gir lett store utslag for driften. 

Slike endringer krever oppfølging og styrking/omfordeling for at barnehagene skal kunne holde 

budsjettene sine. 

 

Barnehagene har ikke fått tildelt midler til oppfølging av minoritetsspråklige barn i flyktningfamilier. 

Det er behov for midler til språkstøtte (personale, tolk) og språkutviklingsmateriell. Dette vurderes 

kompensert fra Integrering og mangfold.  

 

Fellesområdet for kommunale barnehager har et mindreforbruk pr april, dette vil utjevnes over året 

da det skyldes periodisering og mottatte innbetalinger av refusjonskrav fra andre kommuner. Dette 

vil også dekke noe av utgiftene til spesialpedagogiske tiltak våren 2018. 

 

Det forventes et merforbruk på 3,8 mill kr. Ref. sak om endelige tilskuddssatser til private 

barnehager, vedtatt i KST 25.4.2018, sak 037/18. Kommunen får ikke påvirket satsene for 

utbetalingen private barnehager, da de er beregnet i henhold til statlige føringer. Forventet 

merforbruk på kr 3,8 mill. kan ikke dekkes inn ved å reduseres ressursene til barnehagene, og det er 

derfor nødvendig å øke budsjettet til tilskudd til private barnehager tilsvarende. Forventet 

merforbruk foreslås dekket inn ved bruk av ubundet driftsfond. 

 

Ny bestemmelse pedagogisk bemanning er vedtatt av stortinget. De nye retningslinjene har en 

pedagognorm på 7 ekvivalenter pr. pedagog, og en bemanningsnorm på 6 ekvivalenter pr. 

medarbeider (pedagoger, fagarbeidere og assistenter). Dette innebærer et behov på 5 nye 

barnehagelærerstillinger for Nesodden kommune. 
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Regjerningen melder om at dette er ressurser som har kommet til kommunene i tidligere budsjett. 

Det er først våren 2018 som det ble klart hva den nye normen ville være. Rådmannen har derfor 

regnet ut konsekvensene for drift i Nesodden kommunale barnehager.  

Dette innebærer en økt kostnad på ca kr 3 mill kr pr år, For høsten 2018 utgjør dette 1 260.000 kr.  

Det er budsjettpost knyttet til økt pedagogbemanning på 868.000 kr for 2018, og videre i 4 års 

perioden. Det er altså en underdekning på 1 260 000 kr – 868 000 kr = 392 000 kr. Det forventes at 

underdekningen vil fullfinansieres fra staten i 2019. Det arbeides med å finne dekning for årets behov 

innenfor rammen.   

Bjørnemyr barnehage 

 

Bjørnemyr barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme   1 882 988 1 973 667 90 679 95,4 Balanse 

 

Bjørnemyr barnehage har et mindreforbruk pr utgangen av april. Dette skyldes blant annet noe 

høyere foreldrebetaling enn budsjettert, en kortidspermisjon uten lønn og innsparinger på sosiale 

kostnader. 

 

Barnehagen har hatt et høyt sykevær i vår og har brukt mer enn budsjettert til korttidsvikarer. Det 

gjøres hele tiden vurdering i forhold til å sette inn vikar ved fravær. Vikarbudsjettet vil med all 

sannsynlighet ha et merforbruk i 2018. 

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved utgangen av 2018. 

Fjellveien barnehage  

 

Fjellveien barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  1 260 766  1 167 430 -93 335 108,0 Balanse 

 

Fjellveien barnehage har et merforbruk pr april. Dette skyldes ekstraordinært mye sykdom våren 

2018 og høyt forbruk av korttidsvikarer. Barnehagen har også hatt lavere inntekter enn budsjettert. 

Høst 2018 vil det være full barnehage og økt inntekt.  

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved utgangen av 2018. 
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Fagerstrand barnehage 

 

Fagerstrand barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  4 132 139 4 207 131 74 991 98,2 Balanse 

 

Barnehagen har hatt et høyt sykefravær våren 2018 og har brukt mer enn budsjettert til vikarer, 

dette dekkes av sykelønnsrefusjoner. Barnehagen har totalt sett et mindreforbruk pr. april.  

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved utgangen av 2018, men det knytter seg usikkerhet til 

vikarbudsjettet, lønn for faste stillinger og overtid. 

Kongleveien barnehage 

 

Kongleveien barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  5 051 247 5 168 708 117 461 97,7 Balanse 

 

Kongleveien barnehage har et mindreforbruk pr april. Dette tilskrives høyere refusjoner og inntekter 

enn budsjettert. Barnehagen har betydelig merforbruk på mat og hygieneartikler, og er i prosess for å 

ta grep som kan tas for å redusere kostnadene.  

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved utgangen av 2018. 

Munkestien barnehage 

 

Munkestien barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  4 924 222 4 758 550 -165 671 103,5 Balanse 

 

Munkestien barnehage har et merforbruk pr april. Dette forklares av manglende overføring av 

budsjettmidler for en støtteressurs overført fra Oksval barnehage, og vil bli justert.  

 

Barnehagen har høyere vikarbruk enn budsjettert, dette har vært løpende vurdert og nødvendig i 

perioder for å opprettholde sikkerheten til barna. 

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å gå i balanse ved årsslutt.  
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Oksval barnehage  

 

Oksval barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  3 162 228 3 280 634 118 406 96,4 Balanse 

 

Oksval barnehage har et mindreforbruk pr april. Dette skyldes delvis manglende overføring av 

budsjettmidler for en støtteressurs til Munkestien barnehage, dette vil bli justert. 

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å gå i balanse ved årsslutt. 

Vestsiden barnehage  

 

Vestsiden barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme 2 298 875 2 345 398 46 524 98,0 Balanse 

 

Barnehagen har et lite mindreforbruk pr april.  

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Heia barnehage 

 

Heia barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  7 219 238 7 092 982 -126 256 101,8 Balanse 

Heia barnehage har et merforbruk pr april. 

 

I 2018 har barnehagen atferdsmessige, spesialpedagogiske og medisinske utfordringer. Det har gjort 

det nødvendig å sette inn ekstra ressurser. Barnehagen har også høyere utgifter til vikarer.  

 

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved årsslutt. 

Sunnhagen barnehage 

 

Sunnhagen barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  2 971 605 3 287 793 3016 188 90,4 Balanse 
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Sunnhagen barnehage har et mindreforbruk pr april måned. Barnehagen har hatt flere 

langtidssykemeldte, som har ført til lavere lønnsutgifter til vikarene sammenlignet med refusjonene 

vi har fått inn.  

Planlegger innkjøp av møbler og leker til nytt lekerom på Fjellstrand. Lekearealet må utvides for å 

kunne ta inn flere barn.  

Prognose årets slutt 

Barnehagen forventer å være i balanse ved årsslutt. Et eventuelt mindreforbruk vil kunne dekke 

merforbruk innenfor andre barnehager.  

 

Kommunale barnehager  

 

Felles Kommunale barnehager Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  -632 627 544 656 1 177 283 -116,2 Balanse 

 

Fellesområdet for kommunale barnehager har et mindreforbruk på 1,1 mill pr april måned.  

 

Området omfatter blant annet budsjettmidler til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser, samt 

andre felles inntekter/utgifter som f.eks. statlige/fylkeskommunale refusjoner, betaling for 

barnehagebarn til/fra andre kommuner og midler for ABLU-studenter og utviklingsmidler. Midler til 

ABLU-studenter vil overføres til barnehagene i henhold til kommunestyrevedtak.  

 

Årsaken til budsjettavviket er i hovedsak periodisering og mottatte innbetalinger av refusjonskrav fra 

andre kommuner. Kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling ved lav inntekt 

er ikke fordelt til aktuelle barnehager.  

 

Prognose ved årsslutt 

Det styres mot budsjettbalanse ved årets slutt. 

Private barnehager  

 

Private barnehager Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme 33 210 728 21 835 700 -11 375 028 152,1  -3,8 mill kr 

 

Området Private barnehager består i all hovedsak av driftstilskudd til private barnehager.  

Regnskapet viser pr april et merforbruk på 11,4 mill kr, mens prognosen for 2018 er et merforbruk på 

ca 3,8 mill. Det enda større avviket skyldes manglende periodisering, da driftstilskudd er utbetalt til 

og med andre kvartal 2018. 

 

Prognose ved årsslutt 

Det forventes et merforbruk på 3,8 mill kr. Ref. sak om endelige tilskuddssatser til private 

barnehager, vedtatt i KST 25.4.2018, sak 037/18. 
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Kommunen får ikke påvirket satsene for utbetalingen private barnehager, da de er beregnet i 

henhold til statlige føringer. Forventet merforbruk på kr 3,8 mill. kan ikke dekkes ved å redusere 

ressursene til de kommunale barnehagene, og budsjettet for tilskudd til private barnehager må 

styrkes tilsvarende.  

Berger skole 

 

Berger skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  9 162 456 8 752 690 -409 766 104,7 Balanse 

 

Berger skole har et merforbruk pr april. Skolen har utfordringer knyttet til elever med ekstraordinære 

behov. Skolen har pr april utestående refusjoner fra andre kommuner og virksomheter knyttet til 

dette.  

 

Både Berger skole og SFO har merforbruk knyttet til erstatning av leker og utstyr som gikk tapt i 

brann i januar. Refusjoner fra forsikringsselskapet er ikke overført.  

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Bjørnemyr skole 

 

Bjørnemyr skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  7 729 937 7 356 727 -373 210 105,1 Balanse 

 

Bjørnemyr skole har et merforbruk pr april måned.  

 

På grunn av nye elever med stort behov er det høsten 2017 og tidlig i 2018 ansatt tilsatt ekstra 

ressurser ved skolen. Merforbruk for våren 2018 som følger av dette vil delvis dekkes gjennom 

omfordeling av midler mellom skolene og fordeling av midler til økt elevtall.  

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Fjellstrand skole 

 

Fjellstrand skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  5 637 322 5 549 175 -88 147 101,6 Balanse 
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Fjellstrand skole har et merforbruk pr april.  

 

Utfordringer 

Skolen har nå i en lengre tid hatt et høyt korttidssykevær. Trenden siste del av perioden tilsier at 

forholdet vil bedre seg.  

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Jaer skole 

 

Jaer skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  3 074 993 3 097 257 22 264 99,3 Balanse 

 

Jaer skole har et mindreforbruk pr april.  

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Myklerud skole 

 

Myklerud skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  5 874 401 6 073 392 198 992 96,7 Balanse 

 

Skolen har et mindreforbruk april. Mindreforbruket forklares av at refusjonene i perioden er 130’ 

høyere enn de faktiske lønnsutgiftene. Også på varer og tjenester har både skole og SFO betydelig 

underforbruk pr april. Innkjøp av læremidler og utgifter til leirskole vil bli belastet til høsten. 

 

SFO har lavere inntekter enn forventet, men dette dekkes inn av innsparinger over. Dette skyldes 

blant annet søskenmoderasjon, reduksjon i oppholdstid, samt redusert foreldrebetaling. 

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Nesoddtangen skole 

 

Nesoddtangen skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  15 371 498 15 194 634 -176 864 101,2 Balanse 
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Nesoddtangen skole har hatt betydelige utgifter knyttet til oppfølging av elever med utfordringer, og 

har måttet sette inn ekstra ressurser på skolemiljømessige tiltak. Dette vil på årsbasis generere et 

merforbruk utover skolens budsjett. Skolen har merkostnader til lønn til lærere for tospråklig 

opplæring, på ca kr 200.000. Finansiering av deler av de ekstra lønnsutgiftene planlegges gjennom 

omfordeling fra andre områder.  

 

SFO har et betydelig merforbruk på lønn, dette må sees i sammenheng med lønnsutgiftene på 

skolen. Inntektene ved SFO er lavere enn budsjettert for våren. Til høsten forventes at situasjonen 

bedrer seg.  

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt. 

Alværn ungdomsskole 

 

Alværn ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  8 587 804 8 627 062 39 258 99,54 Balanse 

 

Alværn ungdomsskole har et lite mindreforbruk pr april. 

Skolen gjennomførte en investering i bærbare maskiner til elever på 8. trinn i januar.  

  

Lønnsbudsjettet vil balansere seg opp mot sykerefusjoner og overføring fra staten for lærere som tar 

etterutdanning. (GNIST midler) 

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Bakkeløkka ungdomsskole 

 

Bakkeløkka ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  5 125 426 4 979 581 -145 846 102,9 Balanse 

 

Bakkeløkka ungdomsskole har et merforbruk pr april.   

 

Pr. 30.april. 2018 har virksomhet 2420 (Bakkeløkka) hatt et merforbruk på lønnsutgifter på 304.000,- 

Skolen har pr april en midlertidig overtallighet – fra august vil denne bortfalle. 

Skolen har også lønnsutgiftene til en halv lærerstilling knyttet til en elev med omfattende 

ressursbehov fra en annen kommune. Disse utgiftene vil skolen søke refusjon for til sommeren. I 

rapporteringsperioden (jan-april) utgjør dette kr 76.028,-. Skolen har merforbruk på vikarer i 

perioden.  
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Prognose årets slutt 

Et eventuelt merforbruk innenfor skolen vil kunne dekkes av overføring midler avsatte midler til 

skole. 

Tangenåsen ungdomsskole 

 

Tangenåsen ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme         7 764 350 7 695 875 -68 475  100,9 Balanse 

 

Tangenåsen ungdomsskole har et lite merforbruk pr april. Det knytter seg til lønnsbudsjettet og 

skyldes etterslep i refusjoner fra NAV.  

 

Prognose årets slutt 

Skolen forventer å være i balanse ved årsslutt.  

Felles grunnskole 

 

Felles grunnskoler Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  -1 404 259 3 297 196 4 701 455 -42,6 Balanse 

 

Felles grunnskole omfatter refusjonskrav og andre statstilskudd samt skoleskyss og andre 

undervisningstjenester, f.eks. utgifter til Follo Barne- og Ungdomsskole. Her ligger også midler til 

GNIST (utdanning) som ikke er overført til skolene.  

 

Statstilskudd for videreføring av Tidlig Innsats/lærertetthet på barnetrinnet er inntektsført med 2,9 

mill. (helårseffekt 2018). Disse fordeles til skolene gjennom endring i rammetimetall for 2018/2019.  

 

Utgifter og inntekter på fellesområdet påløper ujevnt og er ikke periodisert pr april 2018. 

 

Prognose årets slutt 

Rådmannen antar at fellesområdet for grunnskolene ender i balanse ved årets slutt.  

Kulturskolen 

 

Kulturskolen Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  3 470 036 2 665 971 -804 065 130,2 Balanse 

 

Kulturskolen har et merforbruk på ca 0,8 mill kr pr april. Ca 550.000 av dette skyldes avvik mellom 

periodisering og inntektsføring av brukerbetalinger for vårsemesteret. 
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Det er behov for mer midler til nødvendige reparasjoner av instrumenter og utstyr, herunder 

pianostemming.  

 

Kulturskolen går mot en inntektssvikt på nedgang i antall elever. Virksomheten jobber med å justere 

tilbudet iht. de nye rammebetingelsene. På grunn av færre elever er det en risiko for at Kulturskolen 

kan ende med en mindreinntekt ved årets slutt.  

 

Et tiltak for å øke den totale inntekten er å redusere egenbetalingen for kor fra kr 1 000 pr. semester 

til 600 kr pr. semester og med det trolig få flere deltakere. Dette foreslås som et tiltak som 

gjennomføres fra oppstart av høst-semesteret og er innarbeidet i innstillingen.  

 

Prognose årets slutt 

Kulturskolen ser risiko for et merforbruk på ca 300 000 kr ved årsslutt. Dersom tiltak som iverksettes 

gir forventet effekt, ventes det balanse. Alternativt vil et merforbruk måtte dekkes inn ved 

omprioriteringer internt innenfor skoleområdet.  

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.  

 

BUF Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  23 058 850 20 571 639 -2 487 398 112 % -6,5mill kr 

 

Økonomi 

På tross av rammeøkningen nevnt ovenfor har BUF et merforbruk på nesten 2,5 mill kr ved utløpet av 

april. 

 

Barnevernet opplever en økning i antall meldinger, i tillegg til at graden av alvorlighet øker. Totalt i år 

har det kommet inn ca 100 nye meldinger, hvorav 38 omhandler seksuelle overgrep, vold i familier 

og grov omsorgssvikt. Hver enkelt av disse sakene medfører ekstra mye arbeid for saksbehandlerne, 

samt at man i noen tilfeller må søke ekstern hjelp, bl.a. ved sakkyndige utredninger. Det samarbeides 

med politi, barnehager, skoler, BUF med flere. Barnevernstjenesten har derfor problemer med å 

overholde tidsfristene for saksbehandling. Med dagens bemanning er dette vanskelig, slik at 

barnevernsleder har vært nødt til å leie inn arbeidskraft for å forsøke å overholde fristene. Pr i dag 

har barnevernet leid inn en ekstra konsulent som jobber fulltid for kommunen. Som nevnt i 

årsrapporten viser Kostra at barnevernet i Nesodden har den laveste dekningen av saksbehandlere 

ift. sammenlignbare kommuner, og rådmannen vil snarlig vurdere en styrking av bemanningen. 

 

Det er også  påløpt større kostnader enn budsjettert til juridiske tjenester grunnet mange vanskelige 

og komplekse saker, samt bruk av familieveiledere ifm. samspillsproblematikk o.a. I flere av disse 

sakene kunne kommunens egne saksbehandlere utført veiledningen om de hadde hatt kapasitet. Det 
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har de dessverre ikke, noe som medfører økt bruk av eksterne konsulenter. Totalt utgjør 

merforbruket på bruk av konsulenter om lag 1,3 mill kr. Det vises til vurdering over av bemanningen.  

 

Det er en økning i antallet barn som har behov for fosterhjem og institusjonsplass. Disse postene har 

et merforbruk på hhv. 0,5 mill kr og 1,2 mill kr. Dette er kostnader som følger av barns behov og kan 

ikke reduseres.  

 

Øvrige områder innenfor BUF har besparelser, slik at rådmannen i samråd med virksomhetsleder 

antar et merforbruk ved årets slutt på om lag 6,5 mill kr. Dette er en svært stor økning, men 

sammenfaller også med befolkningsutviklingen som har vært på Nesodden, samt at bemanningen 

ikke er økt i like rask takt. Dette gjøres det nå en vurdering av.  

 

Tiltak for å redusere merforbruket 

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 å spare, samt redusere vikarbruken til et minimum. Det vil også bli 

inntektsført midler fra fond ved slutten av året i den grad det er mulig. Barnevern er et område hvor 

budsjettet må tilpasses volumet av saker og tiltak som ivaretar barnets beste. En reduksjon i 

bemanning vil kunne gi negativt  økonomiske resultat da det medfører økte kostnader til andre tiltak.  

 

Tjenester 

Psykisk helse barn og unge: 

Psykisk helse barn og unge (PHBU) er en lavterskeltjeneste som skal styrke barn og unges 

psykologiske og relasjonelle fungering og bidra til at de er trygge og trives i livet sitt. Tjenesten 

beskrives spesielt i denne rapporten grunnet interpellasjon fra Ungdommens kommunestyre. PHBU 

har høy fagkompetanse bestående av psykologer og familieterapeuter. Dette for å kunne bidra med 

rask og riktig hjelp, samt gjøre gode psykologfaglige vurderinger av hvordan barnet fungerer, behov 

for hjelp, risiko for utvikling av vansker og viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten/andre. 

Målgruppen er primært barn og unge med milde til moderate vansker. Alle som har spørsmål eller 

bekymringer knyttet til barn og unges psykiske helse kan kontakte tjenesten, da man har lav terskel 

og mulighet for drop-in time hver uke. Det tilbys flere ulike tilbud; både individuell hjelp, 

undervisning, veiledning og grupper/kurs.  

 

PHBU får systematisk tilbakemelding fra alle klienter som mottar hjelp, både på om de opplever 

endring og hvordan de opplever PHBU. Rundt 75 prosent rapporterer om en betydelig endring. Alle 

kursene er evidensbaserte eller forskes på. Kursene er etterspurte og evalueres som nyttige og 

endrende av foreldrene. PHBU brukes av befolkningen i stadig økende grad, og man jobber med å 

utnytte ressursene på en forsvarlig og mest mulig effektiv måte.  

 

Utfordringer  

Psykisk helse barn og unge 

PHBU opplever årlig en økning i antall henvendelser (2015: 187 nye saker, 2016: 204 nye saker, 2017: 

235 nye saker). Hittil i 2018 har det vært en økning på 30 prosent sammenlignet med samme tid i 

fjor. I tillegg tilbys det flere kurs og gruppetilbud enn tidligere, noe som fører til at man samlet når ut 
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til mellom 250-270 familier per år. Det er videre en økt pågang av tyngre og sammensatte saker, som 

i utgangspunktet ikke er i den primære målgruppen til PHBU, blant annet fra barnevernet.  

 

HELSE OG OMSORG 

Sykehjem 

 

Sykehjem Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  36 050 619 36 371 699 321 080 99,1 Balanse 

 

Økonomi 

Sykehjemmet har et mindreforbruk pr utgangen av april på i overkant av 0,3 mill kr. Årsaken er at 

sykehjemmet ikke har hatt behov for å kjøpe institusjonsplasser. Nesoddtunet har i tillegg stort sett 

vært i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus og har av den grunn kun mottatt 

betalt for 2 overliggedøgn (koster 4 747 kr pr ekstra døgn på sykehus).  

 

Tjenester 

Virksomheten legger opp til aktiv omsorg tilpasset de ulike målgruppene. Uteaktiviteter, 

sanggrupper, trimgrupper og lesegrupper er eksempler på dette. 

 

Sykehjemmet har prioritert å utvide antall korttidsplasser. Målet er å kunne rehabilitere pasientene 

slik at de blir i stand til å flytte hjem. Det er ansatt en 100 % fysioterapeut som jobber med 

korttidspasienter. 

 

Sykehjemmet har et prosjekt hvor en klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og utvikler 

ernæringsplaner. Det gis tilbud om individuell behandling av pasienter som står i fare for 

underernæring. Denne satsningen er i tråd med nasjonale føringer. 

 

Sykefraværet har vært høyt i flere avdelinger i første tertial. De første månedene hadde svært mange 

ansatte fravær grunnet influensa og noro-virus. 

 

Utfordringer 

Med flere korttidsplasser reduseres sykehjemmets vederlagsbetaling. Korttidspasienter betaler kun 

165 kr pr døgn, og denne summen dekker ikke de faktiske utgiftene. Dette medfører kortsiktige 

økonomiske utfordringer for sykehjemmet, men gir samfunnsøkonomiske positivt resultat.  

 

Som andre kommuner er det utfordrende å rekruttere og beholde tilstrekkelig kompetanse. Særlig 

gjelder dette sykepleiere. Det sees på ulike tiltak for å bedre konkurransedyktigheten. 

 

Prognose årets slutt 

Rådmannen anslår i samråd med virksomhetsleder at sykehjemmet vil ende i balanse ved årets slutt. 

Dette under forutsetning av en stabil driftssituasjon resten av året.   
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Hjemmetjenester 

 

Hjemmetjenester Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  34 163 364 33 402 575 -760 789 102,3 Balanse 

 

Økonomi 

Virksomheten har hatt en kraftig økning i antall vedtakstimer for Brukerstyrte personlige assistenter 

(BPA). Få av disse brukerne får refusjon fra staten som ressurskrevende bruker, og BPA- budsjettet er 

derfor ikke tilstrekkelig. Pr nå ser det ut som om andre tjenester vil gå med et mindreforbruk, og av 

den grunn tilstreber virksomheten å gå i balanse ved årsslutt. 

 

Tjenester 

Med seniorkontakt og hverdagsrehabiliteringsteam har kommunen styrket det forebyggende og 

helsefremmende arbeidet. Målet er å opprettholde funksjoner til eldre, og komme tidlig inn med 

lavterskeltilbud. 

Vedtak i hjemmesykepleien øker i tråd med statistikker for eldrevekst, i tillegg har mange yngre 

innbyggere omfattende vedtak og behov for sammensatte tjenester. Med tanke på å møte 

fremtidens utfordringer vurderer man å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger. 

Innen psykisk helse og rus er det nå opprettet FACT-team. Fact-teamet er delvis finansiert via 

tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. Det samme gjelder erfaringskonsulent og jobbspesialist. På 

bakgrunn av denne styrkingen mener ledelsen at kommunen er godt rustet innenfor dette feltet.  

Sykefraværet i hjemmebaserte tjenester er tilfredsstillende i de fleste avdelinger. 

Utfordringer 

Brukergruppen innen BPA er uforutsigbar, og blir etter hvert mer hjelpetrengende. Konsekvensene 

av dette er økte vedtakstimer. Det vil bli spilt inn økte behov for BPA-midler i budsjett 2019. 

Hjemmetjenesten har i løpet av høsten 2017 (etter bestilling fra kontrollutvalget) hatt en 

gjennomgang av dagens nøkkelsystem. Nesodden kommune har et nøkkelsystem som er gammelt og 

trenger fornying. Skifte til et nytt elektronisk system med bedre sikkerhet vil ha en kostnad på ca 

850 000. Rådmannen vil søke å innarbeide dette i budsjettforslag for 2019. 

Erfaringsmessig får hjemmesykepleien økte vedtak i sommermånedene, da feriegjester også har krav 

på tjenester. 

 

Som andre kommuner er og blir rekruttering av ønsket kompetanse en utfordring. Spesielt gjelder 

dette sykepleiere. Ledere ser på ulike tiltak som kan beholde og rekruttere ønsket kompetanse. 

Miljøtjenesten 

 

I budsjettvedtaket for 2018 ble Miljøtjenestens ramme endret for ressurskrevende brukere. Både 

inntektene og utgiftene ble økt med kr 10 mill kr. Dette for å gi et mer realistisk budsjett, og for å 

erstatte bruken av midlertidig arbeidskraft med faste stillingshjemler (i tråd med de refusjonene som 

mottas). Kommunens egenandel ift. de ressurskrevende brukerne er innarbeidet i tidligere år.  
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Miljøtjenesten Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  22 550 983 26 483 499 3 932 515 85,1 Balanse 

 

Økonomi 

Virksomheten ligger så langt an til et mindreforbruk, men dette vil endre seg utover i året. Årsak til 

det er i hovedsak knyttet til en økning i de ressurskrevende brukerne.  

Det er trådt i kraft en forskrift (FOR-2017-06-25-1052) som innebærer at private avlastere ikke lenger 

får gå på oppdragsavtaler, men må ansettes i kommunen. Dette innebærer en merkostnad for 

kommunen. Forhåndskalkyler på totalkostnad for dette er vanskelig å beregne, da det er avhengig av 

hvor mange som søker denne lovpålagte tjenesten og får vedtak på dette. 

 

I tillegg ser virksomheten en økning i avlastning generelt. Bergertoppen har så langt i 2018 fått 9 nye 

barn (totalt 16), hvorav fire med omfattende vedtak. 

Rådmannen anslår i samråd med virksomhetsleder at Miljøtjenesten vil gå i balanse ved årets slutt, 

evt. med et mindreforbruk som må vurderes sett opp mot et merforbruk innenfor BPA-ordningen.  

Tjenester 

Virksomheten har hatt stort fokus på kvalitet og forbedringsarbeid. Det er utviklet opplæringsfilmer 

for å sikre brukere i tjenesten tilnærmet lik praksis. Opplæringsfilmene er ment å dekke opplæring 

innenfor ulike områder som f.eks. Avviksmelding i Elektronisk pasientjournal og Kvalitetssystem, 

brann, førstehjelp, individuelle treningsprogrammer, ulike mekaniske hjelpemidler m.m. Her vil 

virksomheten kunne kvalitetssikre opplæringen, samt at det vil spares inn tidsbruk som går med til 

opplæring og man unngår egne tolkninger.  

Det drives prosjekt innen fysisk fostring og kosthold/ernæring med bistand fra ernæringsfysiolog. 

Ved siden av kosthold er det stort fokus på økt aktivitet. 

Medarbeidere/organisasjon 

Medarbeiderne har avholdt fagdag i regi av NAV arbeidslivssenter med tema: Arbeidsplassens 

betydning for nærvær og helse. Hva fremmer nærvær og gir et godt samarbeidsklima?  

Virksomheten besluttet i år å bruke Bedriftshelsetjeneste-timene (BHT) på en fagdag som omhandlet 

psykososialt arbeidsmiljø, foredragsholder var psykolog fra BHT.  Her ble det snakket om lederskap 

og medarbeiderskap, ansvarliggjøring for å bidra til arbeidsmiljø m.m. Fagdagen fikk svært gode 

tilbakemeldinger.  

Det avholdes jevnlig medbestemmelsesmøter med aktuelle saker. Her blir også økonomi drøftet, og 

målet er at ledere, tillitsvalgte og ansatte skal finne gode løsninger sammen. 

Virksomheten har stort fokus på sykefravær. De fleste avdelingene har tilfredsstillende nærvær. 

Utfordringer 

Økonomisk forutsigbarhet er vanskelig i virksomheten da mange innbyggere har krav på lovpålagte 

tjenester. Det er særlig kapasiteten på Bergertoppen som ser ut til å bli utfordrende i tiden som 

kommer. Eksempelvis kan det komme tilflyttende familier med behov for avlastning, eller nye barn 

blir født med store bistandsbehov. 
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Flere av brukerne blir eldre, og får behov for mer omfattende tjenester. Det bor flere hjemme med 

sammensatte diagnoser, og på sikt bør Miljøtjenesten vurdere muligheten for å opprette en 

ambulerende miljøtjeneste. 

Forebyggende og behandlende tjenester voksne 

 

Forebyggende og 

behandlende tjenester  
Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  11 265 313 13 947 809 2 682 496 80,8 Balanse 

 

Økonomi  

Virksomheten har et mindreforbruk pr utgangen av april på 2,7 mill kr. Dette er ikke reelt, og skyldes 

at kommunen ikke har mottatt faktura fra Follo lokalmedisinske senter ennå, hvor regningene 

kommer fire ganger pr år. Dette gjelder også utgifter knyttet til kommunens del av Norsk 

pasientskadeerstatning og overgrepsmottak, der regningene kommer 1 x pr år.  

Det er knyttet usikkerhet til størrelsen på utgiftene kommunen må dekke for helsetjenester mottatt i 

annet EØS land og til gjesteinnbyggeroppgjør for fastlegeordningen da disse varierer fra år til år. 

Virksomheten setter i liten grad inn vikarer ved ferier og sykdom, og får av den grunn en innsparing. 

Dersom ikke noe uforutsett skjer, regner virksomheten med å gå i balanse ved årets slutt. 

Tjenester 

Frisklivssentralen har stor pågang. De har helsesamtaler, gruppetreninger og det er avviklet kursserie 

innen Hverdagsglede, livsstilsendring (Bra start) og diabetikerkurs. De fleste henvisningene kommer 

fra fastlegene på grønn resept.  

Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne har sitt virke i brukerens hjem og i institusjoner. De arbeider 

for at brukeren skal mestre å bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Tiltak settes inn uten noe særlig 

ventetid, prioritert etter nasjonale retningslinjer. Fysioterapeutene har startet en balanse- og 

styrketreningsgruppe for utsatte brukere. Deltakere blir rekruttert etter endt hverdagsrehabilitering 

og hjemmefysioterapi.  

Forekomstene av demens øker. Demenskoordinator følger opp hjemmeboende med demens. Hun 

arrangerer også pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende. Disse er godt besøkt og populære. 

Demensomsorgen ble i budsjettet for 2018 styrket med en 50 % ergoterapeut, der 

ansettelsesprosessen er i gang. 

Tildelingsteamet fatter vedtak etter kriterier for tildeling av tjenester. Det samarbeides tett med 

virksomheter i helse og omsorg med tanke på best mulig vurdering av tjenester som tilbys. Så langt i 

2018 har det vært 3 klagesaker, som sendes til og behandles av Fylkesmannen. Det er to saker på 

støttekontakt og en på avlastning. Svar foreligger ikke enda. 

I 2018 er det opprettet en ny fastlegehjemmel. Slik det ser ut nå, er kapasiteten hos fastlegene 

tilfredsstillende. 
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Når det gjelder private fysioterapeuter med driftstilskudd har kommunen lavere dekning enn landet 

for øvrig. Det er ventelister til samtlige institutter med driftstilskudd. 

Ansatte i virksomheten har høy kompetanse, og det har vært mange søkere til de fleste ledige 

stillingene. Sykefraværet er svært lavt, kun 3,13 % pr utgangen av april. 

Utfordringer 

De siste tre årene har antall tjenestemottakere innen demens steget med 33 %. Mange 

hjemmeboende demente fungerer marginalt hjemme, og inntil tilrettelagte boliger ferdigstilles på 

Skoklefall er det et stort press på sykehjemmet. 

Flere personer venter på plass på dagavdeling, og den enkelte får av den grunn kun vedtak på få 

dager, i snitt 2 dager pr uke.  

Ergoterapitilbudet er begrenset, noe som medfører at pasienter på sykehjem får svært lite 

oppfølging. Hjemmeboende prioriteres iht. nasjonale retningslinjer. 

Fysioterapitjenesten har kun kapasitet til korttidspasienter på sykehjem og hjemmeboende. 

Langtidspasienter, forebyggende arbeid, derunder tiltak på Frisklivssentralen og flere gruppetilbud 

må prioriteres bort.  

 Frisklivssentralen opplever stor pågang og behovet er større enn én ansatt kan håndtere. Det har 

blitt brukt folkehelsemidler for å ha en 30 % vikar for å avvikle ventelister og holde normal drift med 

kurs, helsesamtaler og trening.  

Integrering og mangfold 

 

Integrering og mangfold Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  4 141 738 1 644 036 -2 497 702 251,9 Balanse 

 

Økonomi  

Virksomheten Integrering og mangfold viser per april fortsatt et stort periodisert merforbruk.  Det er 

likevel nær halvert siden forrige økonomirapportering.  Årsaken til merforbruket er manglende 

inntekter knyttet til integreringstilskudd/statstilskudd flyktninger. Disse tilskuddene mottas ujevnt 

gjennom året og per april har det kommet lite tilskuddsmidler.  Virksomheten antar å gå i balanse 

ved årets slutt. Eventuelt merforbruk må justeres ned med nye tiltak.  

Nærværsprosent: 94,3. 

Bosetting, endringsprosesser, revisjon og tilsyn 

I alt 207 flyktninger får nå oppfølging av Integrering og mangfold. Av de 10 flyktningene kommunen 

skal bosette i år, er allerede 8 bosatt, pluss 5 familiegjenforente.  Det betyr at kommunen har flere 

flyktninger å integrere enn noen gang før medregnet de som er bosatt tidligere år.   

Virksomheten er inne i arbeidskrevende endringsprosesser.  Et tettere samarbeid med NAV er 

innledet, og fra 1. februar tok NAV over utbetaling av sosialhjelp til flyktninger. Noe som følger av 
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NAV-loven som sier hvilke tjenester som skal ivaretas av NAV.  Dette innebærer mye nytt for 

flyktningene som trenger omfattende veiledning for å kunne forholde seg til de nye ordningene.  

Som rapportert tidligere, legges et bofellesskap ned grunnet lav anmodning om bosetting av enslige 

mindreårige.  Labråteveien bofellesskap avvikles fra 15. august 2018.  Prosessen er i rute.  Nye 

boliger er funnet til de ungdommene som blir 18 år og skal flytte ut av bofellesskapene.  Det er 

nedsatte et ombemanningsutvalg som fortsatt jobber med å finne annet passende arbeid til de 9 

personene, i alt 5,32 årsverk, som må forlate sine stillinger.   

I løpet av vinteren/våren har virksomheten gjennomgått revisjon av Follo distriktsrevisjon og tilsyn 

fra Fylkesmannen av kommunens forvaltning av introduksjonsloven, med spesielt fokus på individuell 

plan.  Tilsynet avdekket ett avvik, et lovbrudd hovedsakelig av formell karakter, som det går fort å 

lukke. Revisjonsrapporten konkluderte med at integreringsarbeidet drives på en god og 

kostnadseffektiv måte.   

Utfordringer 

En utfordring med integreringsarbeid er å bistå flyktningene i en god tilknytning til ordinært arbeid 

og utdanning. En god, koordinert innsats, med tett oppfølging av den enkelte, må til for å få flere 

flyktninger i jobb. 

Boligsituasjonen er også utfordrende. Det er ofte vanskelig å finne egnede boliger til akseptable 

priser til flyktningene. 
Det er også en utfordring å balansere ressursinnsatsen til svingninger i tilflyttingen.  

 

PLAN, TEKNIKK OG MILJØ 

PLAN, BYGG OG GEODATA 

 

I budsjett 2018 ble det innarbeidet flere tiltak innenfor Plan, bygg og geodata. I Byggesaksavdelingen 

er to midlertidige stillinger erstattet med to faste og Planavdelingen har fått tilført en ny stilling som 

planmedarbeider/stedutvikler. Fireåring prosjektstilling ble omgjort til fast stilling. 

Dokumentsenteret er styrket med en 140 % stilling for journalføring og dokumenthåndtering av 

byggesaker. 

 

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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Plan, bygg og geodata Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  1 940 561 2 551 071 610 510 76,1 % Balanse 

 

Virksomhet Plan, Bygg og Geodata har et samlet mindreforbruk på 0,6 mill kr pr 1. tertial. Årsaken til 

dette er hovedsakelig en refusjon på 1,2 mill kr fra Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås for et 

felles prosjekt som Nesodden kommune, ved Geodata bekostet i løpet av 2016 og 2017. Dette vil 

bidra til at tidligere underskudd innenfor Geodata vil dekkes inn i 2018, samtidig som det bidrar til å 

dekke forventet merforbruk på de andre to fagområdene innenfor virksomheten. 

 

Plan 

Inntektene innenfor plan er 240 000 kr lavere enn budsjett pr 1. tertial. Det er budsjettert med en 

inntekt på 869 000 kr i 2018 fra private plansaker. Rådmannen anser det som svært lite sannsynlig at 

plan oppnår denne inntekten i 2018 med bakgrunn i to fødselspermisjoner, en medarbeider som 

slutter, samt ressurskrevende arbeid med kommuneplanens arealdel. Plan er budsjettert med en 

kommunal andel på 80 % og 20 % til private plansaker med 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 før budsjett 2019, med 

sikte på reell budsjettering i 2019. 

 

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. Byggesaksavdelingen var ajour med saker innenfor lovpålagte frister en kort periode 

før påske. På grunn av økning i antall mottatte søknader samtidig med at restanseprosjektet ble 

avsluttet har restansene økt noe igjen. Av de gjenværende sakene er mange klagesaker og 

ulovlighetssaker, disse er svært arbeidskrevende. Det ser derfor ut som om bemanningen er noe for 

lav på byggesak pr. 30.4.18. 

 

Restanseprosjektet har medført ettergivelse av gebyrer i størrelsesorden 1 mill kr pr april. 

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.  

 

Geodata 

Geodata har en merinntekt på 0,9 mill kr pr april, noe som henger sammen med refusjoner fra andre 

kommuner ifbm. 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.  

 

Prognose ved årets slutt 

Det anslås en mindreinntekt på ca 0,5 mill kr innenfor plan og 1,1 mill kr innenfor Bygge- og delesak 

for ettergivelse av gebyrer. Disse forhold vil delvis dekkes av merinntekt innenfor Geodata (denne 

inntekten tilfaller kommunen pga. tidligere underskudd på tjenesten som er dekket av kommunens 
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ramme). Resterende forventet merforbruk på 0,6 mill vil kunne dekkes av vakante stillinger innenfor 

plan.  

Infrastruktur og vannmiljø 

 

I budsjett 2018 fikk Parkering en 50 % stilling til parkeringsbetjent. Ny medarbeider ble tilsatt i mars.  

 

Samferdsel fikk kompensert for økte strømutgifter, prisstigning brøyteavtale og drift og vedlikehold 

veilys langs privat vei. Det ble også innarbeidet midler til Regulering av gang- og sykkelvei 

Ellingstadåsen-Alværn (500 000 kr) 

 

Samferdsel og parkering Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  2 531 234 2 404 218 -127 016 102,3 Balanse 

 

Samferdsel og parkering har et merforbruk på 127 016 kr pr 1. tertial 2018. 

 

Parkering 

Parkering har en mindreinntekt på 0,44 mill kr, hvorav 0,3 mill kr gjelder gebyrer. Det har vært svært 

lite håndheving av parkering i 2018 pga. sykdom. Ny stilling ble ikke tilsatt før i midten av april, så 

noe av mindreinntekten er dekket av sykelønnsrefusjon og vakant stilling. Fra midten av april 

forventes det å være full kapasitet med begge trafikkbetjentene, dvs. til sammen 100 % stilling. Det 

er for tidlige å si hvilken effekt økning av ressursene vil få. Rådmann vil komme tilbake til dette i 2. 

tertial.  

 

Samferdsel 

Innenfor samferdsel er det balanse pr april. Det har vært en snørik vinter, dette har likevel ikke slått 

betydelig ut i regnskapet fordi Nesodden kommune har hatt fastprisavtale på brøyting. Brøyting med 

eget mannskap har merkostnader i forhold til budsjett – dette er delvis dekket av en vakant stilling og 

delvis av etterfakturering av kabelpåvisning. Budsjettet for drift og vedlikehold av veilys er svært 

stramt, men virksomheten holder igjen det som lar seg gjøre for å oppnå balanse på budsjettet.  

 

 

Prognose ved årets slutt 

Det er for tidlige å si hvilken effekt økning av ressursene innenfor parkering vil få.  

 

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 for drift og vedlikehold. Det vil 

medføre veldig begrenset vedlikehold på vei og veilys. 

 

VAR-tjenestene Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  11 373 703 5 353 192 -6 010 511 212,1 -6,3 mill kr 

 

VAR-tjenestene har et merforbruk på 6 mill kr pr 1. tertial.  
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Årsaken til merforbruket er kjøp av vann fra Bærum i forbindelse med rehabilitering av Bleksli 

vannverk i 2017. Etter en gjennomgang med revisjonen ifbm. årsberetningen har man kommet frem 

til at denne kostnaden må betegnes som en driftskostnad og kan ikke knyttes til 

investeringsprosjektet slik rådmannen konkluderte med i 2017.  

 

Kommunen har varslet leverandør/entreprenør for rehabilitering av Bleksli vannverk at vi vil vurdere 

å kreve erstatning for endringer som måtte gjøres, og for kjøp av vann fra Bærum som følge av stopp 

på anlegget for gjennomføring av disse arbeidene. Kommunen mener at det ikke kan utelukkes at 

entreprenøren bør stå ansvarlig for hele, eller deler av disse kostnadene. Det er fortsatt uvisst om og 

hva kommunen vil komme til å kreve i erstatning. 

Prognose ved årets slutt 

Det ventes et merforbruk på vannområdet på 6,3 mill kr som gjelder kjøp av vann fra Bærum. 

Utgiften til kjøp av vann fra Bærum vil - dersom man ikke får den kompensert fra leverandør, 

medføre et merforbruk på vannområdet i 2018.  

 

Det er ikke fond på vannområdet, derfor må årets merforbruk dekkes av kommunen i 2018. Det vil 

innarbeides i gebyrene for 2019 og tilbakeføres kommunens drift i løpet av en 5-årsperiode.  

Eiendom 

 

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. Det ble også kompensert for drift av nye arealer 

(midlertidige barnehager) og økte strømkostnader. I tillegg vedtok kommunestyret 0,2 mill kr til 

utvendig oppussing av Vanntårnet.  

 

Eiendom Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  20 484 404 19 581 839 -902 565 104,6 % Balanse 

 

Eiendom har et merforbruk på 0,9 mill kr pr 1. tertial.  

 

Kommunale boliger  

Det anslås balanse i 2018. 

Eiendom FDV 

Eiendom FDV er i balanse pr 1. tertial. Det skyldes tilbakeholdelse på vedlikehold, som er svært lavt 

budsjettert.  

Kirkegårder og gravlunder  

Området har et merforbruk på 0,87 mill kr pr 1. tertial. Overforbruket skyldes innkjøp av utstyr for på 

en god måte å kunne overta et betydelig større areal på kirkegården som også skal driftes og 

vedlikeholdes. Kommunen har overtatt driften etter at serviceavtale med entreprenør gikk ut.  

Driftsmidler ny gravlund har ikke budsjett.  
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Naturforvaltning, idrett og friluftsliv  

Området har et merforbruk på 0,53 mill kr pr 1. tertial. Merforbruket skyldes vaktordning, strøm, 

granulat til KGB, branndører til Nesoddhallen og arbeidstøy.  Vinteren har vært kald og krevd mye av 

mannskapet ift. å holde skiløyper, skøyteis, Brattbakken og gangveier og plasser innenfor 

ansvarsområdet til virksomhet eiendom åpent. Det er ikke dekning for slike kostnader etter at 

området ble tillagt et innsparingskrav på 1 mill kr i budsjett 2017. Området vil for resten av året 

måtte bremses opp til kun å gjelde faste kostnader og akutte saker innenfor liv og helse, 

konsekvenser av dette vil legges frem særskilt i etterkant av rapportering. Som et tiltak for å oppnå 

balanse i 2018, vil virksomheten benytte egne ansatte, i stedet for å leie inn tjenester, for å 

gjennomføre investeringer innenfor idrett og friluftsliv.   

Viltforvaltning  

Viltforvaltning er et nytt budsjettområde innenfor virksomheten og er et lovpålagt område.  Området 

går pr 1. tertial med et overskudd.  Dette fordi faste lønnsmidler ikke er fordelt riktig i regnskap. Det 

kan allerede ved tertialen meldes fra om at område må sees nærmere på i forhold til bl.a. 

vaktordning som vil bety et behov for økning i budsjettrammen for året. 

Utfordringer 

Virksomhet eiendom hadde krav om innsparing pålydende kr. 3,6 mill for 2017 som følger videre og 

har krav om innsparing pålydende ca 1 mill kr innenfor Natur, idrett og friluftsliv for 2018.  Med 

vedlikeholdsetterslep både på bygningsmasse og eiendommene, så viser nå tertial resultatet at 

innsparingene ikke er ansvarlig ift behovene.  Vedlikeholdsetterslepet vil således økes til et nivå som 

krever betydelige midler i fremtiden for å kunne tilby gode både lovpålagte og forventede tjenester 

til befolkningen. Ny ansatt innenfor ventilasjon som forventes spart inn over tid, vil over tid vise 

resultater. 

Prognose ved årets slutt 

Virksomheten søker å oppnå balanse ved årets slutt, under forutsetning om at tiltakene som 

iverksettes gir effekt.  

Teknisk service 

 

Teknisk service fikk økt sin ramme i budsjett 2018 med 1,5 mill kr mellom 2017 og 2018, hvorav 1,18 

gjaldt lønnsvekst for fast ansatte. Bilparken fikk økt rammen med 330 000 for å kompensere 

underdekning av budsjettposter for drivstoff og forsikring. 

 

Teknisk service Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  13 630 483 13 293 616 -336 867 102,5 % Balanse 

 

Teknisk service har et merforbruk på kr 0,3 mill kr pr 1. tertial 2018. Årsaken til dette er et 

merforbruk innenfor verksted/bil-pool på 0,65 mill kr.  

 

 0,2 mill kr tilskrives egenandel ved forsikringsskader og reparasjoner av skader som ikke 

dekkes av forsikring. Dette er utgifter som ikke er budsjetterte. I 2018 har det vært mye 

skader pga. vanskelige kjøreforhold med glatte veier og mye snø i lange perioder i vinter. Det 
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har vært til dels høy skadestatikk i kommunen de siste årene. Som et tiltak for å bedre dette 

forholdet vil det iverksettes tettere oppfølging av dem det gjelder.   

 0,15 mill kr gjelder drivstoff og rekvisita.  

 0,1 mill kr gjelder differanse mellom sykelønnsrefusjon og vikar 

 0,2 mill kr gjelder forsikring og trafikkavgift. Nytt av 2018 er at trafikkavgifter faktureres over 

forsikringen. Virksomheten har registrert at en del av leasingselskapene ikke har redusert 

månedsprisen. Dette blir kreditert for om lag 30 biler og med det omtrent halvere 

merforbruket.  

 

Det er fremdeles utfordringer med budsjettet innenfor verkstedet pga. av at bilparken eldes og med 

det blir den dyrere å vedlikeholde. Det er satt i gang innkjøpsprosess for utskiftning av containerbil 

som nå er ti år og har krevd mye reparasjoner den senere tid. Dette vil bidra positivt for 

driftsbudsjettet.  

 

Fordi det i liten grad settes inn vikarer ved sykdom innenfor renhold, dekkes noe av merforbruket i 

verksted/bil-pool av besparelser på budsjettet innenfor renhold.  

 

Prognose ved årets slutt 

Virksomheten anslår balanse ved årsslutt. 

 

ANDRE VIRKSOMHETER/STABSOMRÅDER 

Kultur 

 

I budsjett 2018 fikk Kultur tilført økt tilskudd til Aktiv på dagtid, økt ramme til frivillighetssentralen og 

tilskudd til kloakktilkobling ISI-banen. Biblioteket fikk 100 000 kr i økt bok- og mediebudsjett og 

80 000 til lørdagsvakter.  

 

Kultur Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme  7 105 641 6 911 903 -193 738 102,8 % Balanse 

 

Pr februar har Kultur et merforbruk på 193 738 kr.  

 

Ungdom og fritid 

Fagenhet Ungdom og Fritid er i balanse på lønnsutgifter og har et mindreforbruk på kjøp av varer og 

tjenester pr februar. Dette er naturlig i begynnelsen av året siden det meste av kjøp av varer og 

tjenester tradisjonelt er sentrert rundt vår og høst når aktiviteten er størst. Vi ser ikke for oss 

spesielle, økonomiske utfordringer som vil påvirke resultatet i særlig grad i 2018, og fagenheten 

regner derfor med å være i balanse ved årets slutt. 

 

Kultur, næring, idrett og fritid (KNIF) 

KNIF har et merforbruk på 0,1 mill kr pr 1. tertial.  
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Innenfor Kultur, næring og fritid ble det vedtatt et økt inntektskrav for utleielokaler på 650 000 kr (fra 

kr. 800.000,- til 1,45 millioner) i budsjett 2017. I tillegg mangler virksomheten ca kr 500.000 i 

lønnsmidler, for å drifte Tangenten og idrettshallene på en forsvarlig måte.  

 

Fra og med 01.01.2017 ble leieprisene økt med 20 % for de kommunale lokalene, vedtatt i KM-

utvalget 29.11.16. Det ble estimert at dette tiltaket ville gi ca 250.000 kr i økte inntekter i 2017 

(forutsatt omtrent samme utleiemengde som i 2016). Det kan imidlertid konstateres at det ble 

mindre inntekt i 2017 enn i 2016 (kr 820.000 mot 1 mill kr i 2016). Forklaringen er i første rekke at 

det er langt flere kommunale møter i våre kommunale utleielokaler, som ikke internfaktureres. Dette 

medfører at kapasiteten for fakturerbar utleie minsker. For 2017 har det eksempelvis vært interne 

møter til en verdi over 100 000 kr på Nesoddtangen Gård, mens det har blitt fakturert for 45 000 kr.  

 

Den totale etterspørselen har også sunket, noe grunnet normal sesongvariasjon, men hovedsakelig 

grunnet økte priser, slik at mengden utleie også minsket noe i 2017. Dette viser at det ikke er 

potensial for ytterligere prisøkninger for de kommunale utleielokalene. En stor mengde interne 

møter i Tangenten, Grendehuset, Nesoddtangen Gård og Samfunnshuset, som ikke gir virksomhet 

Kultur noen inntekter, samt all gratis utleie av kultur- og idrettslokaler for barn og unge (6-19 år), 

begrenser inntektspotensialet kraftig (over 1 mill. kr årlig) i disse lokalene.   

 

Nesodden bibliotek 

Biblioteket har et merforbruk på 0,2 mill kr pr 1. tertial. Pga. lang tid i vikariat har en 0,36 % stilling 

måttet bli omgjort til fast fra 1.1.2018. Dette gir høyere permanente lønnsutgifter, men avhjelper 

noe på vikarbehov slik at utgifter til vikar antas å gå noe ned. Det er tilført 80 000 kr til 

ekstrahjelp/vikar i inneværende budsjettår. 

 

Stort vikarbehov har vært den den største kilden til merforbruk i bibliotekets budsjetter de siste 

årene. Det forventes fortsatt høyere utgifter enn hva det er budsjettert for til vikarer, dersom 

åpningstidene skal opprettholdes som de er.  

 

Prognose ved årets slutt 

Virksomheten melder om et totalt merforbruk på ca. 1,1 mill kr i 2018 hvis alle tjenester, tilskudd og 

innkjøp skal opprettholdes som i dag. Dette skyldes vesentlig at det ikke er samsvar mellom 

inntektskrav og reel netto inntekt for utleievirksomheten. Rådmannen forslår ikke å øke 

budsjettrammen til virksomheten i salderingen. Dette skyldes at Nesodden kommune har store 

økonomiske utfordringer knyttet til barnevern m.m. som må prioriteres, og gis økt budsjettramme. 

Rådmannen vil i samråd med virksomheten vurdere tiltakene som er listet opp nedenfor, og legge 

fram for formannskapet i august forslag til hvilke konkrete kutt som må gjøres for å komme i balanse 

i år. Virksomheten beskriver at de kutt som vil ha effekt i 2018 vil få store konsekvenser for tilbudet 

til befolkningen, og at dette er svært lite ønskelig. Virksomheten har følgende mulige forslag for å 

komme i balanse i 2018:  

- Kutte utbetaling kulturpris/idrettspris/Årets Nesodding. Mulig innsparing: 30 000 kr.  

- Nedbemanne Tangenten på kveldstid og utleie generelt. Mulig innsparing; 350 000 kr.  

- Lage utleiepool i Tangenten på dagtid. Uvisst innsparingsbeløp. 
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- Nedbemanne tilsynsvakter. Mulig innsparing: 300 000 kr.  

- Redusere/kutte tildeling av Aktivitetstilskudd til barn og unge 2018: kr 480.000 

- Kutte Kulturisten. Mulig innsparing: 500 000 kr. 

- Begrense bruken av vikar til det strengest nødvendige. Det medfører at publikumsskranken i 1. 

etasje stenges deler av dager med lav bemanning.  

- Redusere betjent åpningstid i ferier slik at vi i størst mulig grad kan bemanne med fast personell i 

slike perioder. Det medfører at publikum/bibliotekbrukerne får redusert tilgang til fullt 

bibliotektilbud. Tiltaket kan gi en innsparing på 0,1-0,15 mill kr.  

- Innkjøp av bok- og medier reduseres for å dekke merforbruk på andre budsjettposter i Biblioteket. 

NAV 

 

I budsjettvedtaket for 2018 fikk NAV en økning i rammen på 3,5 mill kr.  

 

NAV Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % Prognose 

Netto ramme   12 961 171 12 157 646 -803 525 106,6 Balanse 

 

Økonomi 

Som man ser har NAV et forbruk på 106,6 % pr utgangen av februar. Dette skyldes at overføring av 

budsjettmidler fra Integrering og mangfold til NAV ikke har blitt utført enda. Forvaltningen og 

utbetaling av økonomisk sosialhjelp for bosatte flyktninger som får oppfølging av Integrering og 

mangfold (de første 5 årene etter bosetting) ble overført til NAV fra og med februar 2018. 

Utbetalinger til denne gruppen har de siste årene ligget på om lag 6 mill kr. For 2018 anbefaler 

rådmannen at det overføres budsjettmidler på kr 5,2 mill kr fra Integrering og mangfold til NAV, og 

ytterligere 0,75 mill kr i 2019 (helårsvirkning).  

 

Hvis man tar hensyn til dette, er NAV omtrent i balanse økonomisk sett. Årsaken til at man for første 

gang på flere år har klart å holde budsjettet er at NAV, som nevnt over, bl.a. fikk tildelt nye friske 

midler i budsjettvedtaket for 2018 samt at det jobbes godt på tiltakssiden.  

 

Tjenester 

NAV har mottatt statlig støtte til å finansiere to stillinger som skal jobbe særskilt med å få 

sosialhjelpsmottakere ut i lønnet arbeid (Jobbspesialist-teamet). Etter at disse personene er på plass 

forventer rådmannen at utgiftene til sosialhjelp reduseres. Det er videre igangsatt et samarbeid 

mellom Flyktningtjenesten og NAV med sikte på å optimalisere tilbudet og ressursutnyttelsen overfor 

flyktningene.  

 

Det gjennomføres for tiden en gjennomgang av ressursfordelingen mellom NAV stat og NAV 

kommune. Parallelt arbeides det med fornyelse av samarbeidsavtalen.  

 

Utfordringer 
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NAV Nesodden ser en økning både i antall sosialhjelpsmottakere og i utbetalinger til økonomisk 

sosialhjelp sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Pr utgangen av april har man utbetalt om lag 

0,8 mill kr mer enn på samme tid i fjor. Antall nye brukere har økt, noe som er naturlig med tanke på 

den økte befolkningsveksten på Nesodden.  

 

Prognose ved årets slutt 

Forutsatt at tiltakene som er satt inn for å redusere sosialhjelpsutbetalingene, anslår rådmannen i 

samråd med virksomhetsleder at NAV ender i tilnærmet balanse ved årets slutt.  

Rådmannens stabsområde 

 

Stabsområdene Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Politisk styring 1 464 126 1 584 003 119 876 92, 4 

Rådmannskontoret 4 131 009 4 720 127 589 118 87,5 

Økonomi og styring 7 776 899 7 110 170 -666 728 109,4 

Organisasjon og 

tjenesteutvikling 
7 581 146 7 179 103 -374 393 105,2 

Interne tjenester og 

kommunikasjon 
10 802 991 8 845 316 -1 885 416 121,1 

 

Økonomi 

Politisk styring 

Politisk styring har samlet sett et periodisert mindreforbruk på 0,1 millioner kr. Det antas at området 

vil gi balanse ved årets slutt. 

Rådmannen 

Rådmannen har samlet sett et periodisert mindreforbruk i størrelsesorden 0,6 millioner kr. Dette 

skyldes mindreforbruk på lønn som skyldes ubesatt stilling innenfor toppledergruppen.   

Kutt i administrasjonen 

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2018 et kutt i administrasjonen på 1,3 millioner kr. Dette gir 

et periodisert merforbruk på 0,4 millioner kr. pr februar, men dette skal dekkes inn av iverksatte 

tiltak i løpet av året.  

Økonomi og Styring  

Regnskapet til Økonomi og Styring viser et periodisert merforbruk på om lag 0,7 million kr. Dette 

skyldes hovedsakelig følgende forhold: 

Utgiftene til personforsikringer er utbetalt for hele året som gir er periodisert merforbruk på 1 

million kr. Utgiftene til kontroll og revisjon er betalt for 1. halvår som medfører et periodisert 

merforbruk på om lag 0,4 mill. kr. Utgifter til innkjøpstjenesten i Follo er ikke påløpt som gir et 
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periodisert mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Mindreforbruk knyttet til personell og lønn utgjør 0,3 

millioner kr. mens inntekter knyttet til gebyrer viser en merinntekt i underkant av 0,2 mill. kr. 

Rådmannen anslår at stabsområdet går i balanse ved årets slutt.  

Organisasjon og Tjenesteutvikling 

Organisasjon og tjenesteutvikling har samlet sett er periodisert merforbruk på om lag 0,4 millioner 

kr. Dette skyldes at abonnement (Infotjenester) og kontingent KS er betalt for hele året. Dette vil 

jevne seg ut gjennom året og rådmannen anslår at stabsområdet går i balanse ved årets slutt. 

Interne tjenester og kommunikasjon 

Interne tjenester og kommunikasjon har samlet sett et periodisert merforbruk på om lag 1,9 

millioner kr. Dette skyldes hovedsakelig at kommunens lisenser er utbetalt for hele året som gir et 

periodisert merforbruk på 3,2 millioner kr. Økte lisenskostnader ut over budsjett i størrelsesorden 

0,8 millioner vil medføre et merforbruk på denne posten ved årets slutt. Hovedårsaken til dette er at 

kommunens avtale utløpte desember 2017 og ny avtale som inkluderte økt sikkerhet, virusvask og 

skybaserte tjenester ble dyrere enn den gamle utdaterte avtalen. Dette vil føre til at kommunen ta i 

bruk nye moderne løsninger som forbedrer samhandling og brukeropplevelser.  

Rådmannen vil gå gjennom sin portefølje på øvrige driftsutgifter for å se om besparelser kan foretas 

for å redusere dette merforbruket i 2. halvår. Kommunen skal fase ut sine fasttelefoner og 

telefonisystem skal fases inn i løpet av 2018. Rådmannen vil også se på muligheten for å redusere 

antall printere i Tangenten.   

Rådmannen vil se på muligheten for å sentralisere skanningen og journalføringen for arkivering av 

digital dokumentasjon i det enkelte fagsystem. Ved å samle fagkompetansen vil kvaliteten økes og 

sårbarheten reduseres. Kostnader til innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr vil kunne reduseres.  

Tjenester 

Kommunens sentralbordtjeneste- og servicegrad oppleves dårlig for innringere. Det er pr. i dag lang 

kø på telefon. Innføring av nytt telefonsystem vil gi økt servicegrad. Ressursknapphet på 

dokumentsenteret forårsaker oppfølgingsutfordringer som forringer kvaliteten på arkiv og 

gjenfinning av dokumentasjon, men vedtatt økt bemanning vil få effekt fra juni 2018. Reduksjon på 

antall kopimaskiner vil på sikt gi redusert papirforbruk og redusert strømbruk. 

Prognose årets slutt 

Rådmannen ser risiko for et lite merforbruk på stabsområdene men antar balanse ved årsslutt. 

Rådmannen vil gå gjennom sin portefølje på øvrige driftsutgifter for å se om besparelser kan foretas. 

 

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 for 2018 

  Inngang  Budsjett Avvik Akkumulert 
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januar 71 089 70 967                  122                   122  

februar 1 754 1 939                -185                   -63  

mars 100 240 98 032              2 208              2 145  

april 4 192 4 022                  170               2 315  

Sum 177 275 174 960 2 315   

 

Som det framgår av tabellen er skatteinngangen så langt i år 2,3 mill kr høyere enn budsjettert.  

 

Inngangen på landsbasis vil avgjøre hvordan skatt og ramme til sammen vil bli. 

 

I revidert nasjonalbudsjett ble imidlertid skatteinngangen for kommunene som helhet redusert med 

0,5 milliarder kr. Det er derfor noe vanskelig å spå 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. Det vil si at av de 2,3 mill kr nevnt ovenfor vil kommunen netto sitte igjen med ca 1 

mill kr.  

 

På nåværende tidspunkt antar rådmannen at Nesodden kommune vil ende i balanse hva gjelder 

skatteinntekter og rammetilskudd. Rådmannen vil måtte komme tilbake til dette i senere 

rapporteringer. 

 

STATUS FINANSFORVALTNING 
 

Rapportering om finansforvaltning 

Finansinntekter 

Kommunen forvalter sin ledige likviditet med hensyn til lav finansiell risiko og høy likviditet. Alt er for 

tiden plassert i bankinnskudd.  

Renteinntekter 

Renteinntekter Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik 

Innskudd - 688 283 -916 250 -227 967 

 

Som det fremgår av tabellen ovenfor har kommunen mottatt noe mindre renteinntekter enn 

budsjettert. Budsjettert forventet rente for 2018 var på 1,35 % og renten pr. 30.04.18 er på 1,36 %. 

Rådmannen anslår en svikt i renteinntektene i størrelsesorden 0,6 millioner kr. ved årets slutt.   

Likviditet 

Tabellen nedenfor viser utviklingen av driftslikvider korrigert for skattetrekkskonto, bundne fond og 

ubrukte lånemidler. Driftslikvideten er den likviditeten kommunen har for å dekke løpende 

utbetalinger dersom bevilgede og disponible midler blir brukt slik de kan etter kommuneloven.  

 

Driftslikvider  31.12.2017 30.04.2018 

Kontantbeholdning 242 266 212 244 
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Skattetrekk innskudd -24 022 -30 272 

Ubrukte lånemidler -23 951 -13 737 

Bundne fond  -26 718 -22 586 

Driftslikvider 167 575 145 649 

 

Likvidene svingninger gjennom året med 200 mill kr fra topp til bunn. For å ha en likviditetsbuffer har 

kommunen en kassekreditt på 100 mill kr, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret. Det har ikke vært 

nødvendig å benytte kommunens kassekreditt hittil i 2018.  

 

Finansutgifter 

 

Forvaltning av finansielle passiva 

 
Gjeldsportefølje 

 

Innlån 
Gjeld pr. 

31.12.2017 

Gjeld pr. 

30.04.2018 

Kommunalbanken 756 195 053 749 302 113 

Kommunekreditt 200 503 100 195 408 421 

Husbanken, egne lån 24 241 358 23 630 117 

DNB 472 801 462 055 

Totalt egne lån 981 412 312 968 802 706 

Husbanken, startlån 173 067 380 168 909 707 

Total lånegjeld inkl. startlån 1 154 479 692 1 137 712 413 

 

Kommunen har ikke tatt opp egne lån eller startlån p.r. 30.04. Startlån, pålydende 30 millioner kr. er 

tatt opp i mai 2018. Den totale lånegjelden beløper seg til 1,1 milliard kr pr 1. tertial 2018. I denne 

summen er startlån inkludert. Pr 30. april beløper utsatte låneopptak seg til 96,7 millioner kr, uten 

startlån. 

 

Rentesatser og renteutgifter 

Rentesatser Pr. 31.12.2017 Pr. 30.04.2018 

Kommunalbanken 1,500 % 1,55 % 

KLP/Kommunekreditt 1,500 % 1,50 % 

Husbanken 1,600 % 1,600 % 

DNB 2,070 % 1,91 % 

 

Som tabellen ovenfor viser har renten vært stabil siden nyttår.   

Renteutgifter Regnskap Budsjett Avvik i kr 

Renteutgifter egne lån 4 398 991 5 932 112 1 533 121 

 

Pr 1. tertial viser renteutgiftene knyttet til våre egne lån på ca. 1,5 mill kr lavere enn budsjettert. 

Signalene fra sentralbanken og markedsrentene tilsier en svak renteoppgang i tiden fremover. På 

årsbasis anslås det en rentebesparelse i størrelsesorden 2 millioner kr. ved årets slutt.  



23/18 Referat og orienteringer - 18/00065-4 Referat og orienteringer : Statusrapport 1 tertial 2018

Side 31 av 47 
 

I kommunestyrets vedtak for budsjett 2018 ble det vedtatt og forutsatt at utsatte låneopptak fra 

tidligere år, pålydende 96,7 millioner kr. skulle tas opp før sommeren 2018. Det viser seg at dette 

låneopptaket utsettes til høsten slik at det vil kunne bli en besparelse ved årets slutt, avhengig av når 

lånet tas opp. Det er forutsatt at låneopptak knyttet til investeringer 2018 ikke tas opp i 2018.  

I budsjettet for 2018 er det i tråd med anbefalinger lagt inn en antatt rentesats på 1,8 %, mens 

gjennomsnittlig rente pr. 30.04.18 er på 1,57 %. 

  

Avdragsutgifter 

 
Avdragsutgifter Regnskap Budsjett Avvik i kr 

Egne lån 12 579 871 13 643 410 1 063 539 

 
Avdrag på kommunens egne lån viser et mindreforbruk på 1 mill kr pr. 1. tertial 2018. Dette skyldes 

blant annet periodisering. Rådmannen har ikke innarbeidet avdragsutgifter knyttet til lånene for 

2018 i budsjettet for 2018.   

 

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2018 at utsatte låneopptak i størrelsesorden 96,7 millioner 

kr. skulle tas opp før sommeren 2018 som innebærer halvårsvirkning på avdrag. Dette låneopptaket 

forskyves til høsten som vil kunne gi en besparelse i størrelsesorden 1,3 millioner kr ved årets slutt.  

 

Rådmannen anslår en besparelse på avdragssiden i størrelsesorden 1,6 millioner kr ved årets slutt.  

 

Øvrige finansieringsavtaler 

Kommunen har ikke inngått øvrige finansieringsavtaler.  

Risiko 

Nesodden kommune har gjennomført finansforvaltningen i samsvar med reglene i finansreglementet 

for kommunen.  

 

Kommunen har ikke tatt opp lån p.r. 30.04. Startlån, pålydende 30 millioner er tatt opp i mai 2018. 

Utsatte låneopptak fra tidligere år, pålydende 96,7 millioner kr. planlegges tatt opp høsten 2018. Lån 

til investeringer 2018 tas ikke opp i 2018, jf. Kommunestyrets vedtak.  

 

Nesodden kommune har ingen plasseringer av kapital utover bankinnskudd.  Når det gjelder 

kommunens lån, er det kun tatt opp ordinære lån med løpetid vektet i forhold til levetid. Hele 

låneporteføljen har flytende rente, og risikoen er derfor knyttet til renteendringer. 

 

Renterisiko ved økning på flytende lån 

 

Gjeld pr. 30.04.2018 kr % andel 

Husbanken, lån til investeringer  kr                                   23 630 117  2,1 

Husbanken, startlån  kr                                168 909 707  14,8 

Kommunalbanken  kr                                749 302 113  65,9 

KLP  kr                                195 408 421  17,2 
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DNB  kr                                        462 055  0,0 

Sum  kr                             1 137 712 413  100 

 

Tabellen ovenfor viser kommunens samlede gjeld fordelt per långiver.  

 

Kommunen har flytende p.t. rente på hele låneporteføljen, og den gjennomsnittlige renten hittil i 

2018 har vært på 1,57%. Renteutgiftene har i lang tid vært lave men de siste signalene fra 

sentralbanken er at rentene skal opp mot slutten av 2018. Med kommunens låneportefølje på over 

en milliard kr. er kommunen utsatt for renteøkninger. En slik renterisiko kan reduseres ved å benytte 

fastrenteavtaler, men dette vil som regel medføre økte renteutgifter, og har vist seg å være mindre 

gunstig på lang sikt.  

 

Pensjon  

 

KLP fikk et svært godt årsresultat for 2017 med en avkastning på 6,7 %. Nesoddens andel av 

overskuddet utgjorde 11,3 millioner 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. Endringene baserer seg på oppdatert lønnsmasse og antatt reguleringspremie. Tilførsel 

av premiefond er hensyntatt i beregningene. Prognoseene gir en merutgift i størrelsesorden 1,4 

millioner kr. i netto økt pensjonskostnad for 2018.  

Partene i arbeidslivet har blitt enige om en offentlig tjenestepensjon fra 01.01.20. Dette får ingen 

innvirkning på regnskapsføring for 2018.  

 

STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 

Total investeringsramme ekskl. moms og startlån er på ca 461,2 mill kr. Porteføljen består av 155 

prosjekter. Av disse er 32 prosjekter klar for avslutning.  

Pr 1. tertial er det regnskapsført ca 18,7 mill kr. Det er altså 302,9 mill kr i ubrukte investeringsmidler 

ved utgangen av perioden. Dette henger sammen med en del prosjekter som ikke har startet ennå, 

eller ikke har hatt den fremdrift som forutsatt.  

Det er rapportert status på alle prosjektene i vedlegg. 

PROSJEKTER MED BEHOV FOR JUSTERING AV RAMMEN 

 

Inventar og hvitevarer til Fjellstrand omsorgsboliger 

 

Hvitevarer og inventar er ikke en del av kontrakten knyttet til de nye omsorgsboligene på Fjellstrand. 

Det ble anbefalt at de 30 kommunale leilighetene, samt kafé og fellesareal og personalbase får 

integrerte hvitevarer, dette både av hensyn til hygiene, brannfare, estetikk og arbeid med utskiftning, 
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reparasjon og vedlikehold. I tillegg er det behov for å oppgradere låssystemet i forhold til det som var 

tilbudt opprinnelig. Estimert kostnad for disse tiltakene er ca. 3 mill kr.  

Rådmannen fikk fullmakt av formannskapet til anskaffelse av inventar og hvitevarer, ved behandling 

av økonomisk status pr. februar.  

Behovet foreslås inndekket av ubundet investeringsfond.  

 

Prosjekt 0623 Omregulering og utbygging av Løeshagafeltet 

Prosjekt 0623 Omregulering og utbygging av Løeshagafeltet fikk bevilgning på 1 mill kr i budsjett 

2016. I løpet av 2016-2018 har det blitt gjennomført utredninger og prosjektet gikk med merforbruk i 

2017. Plankomiteen har kommet frem til et prosjektforslag som vil legges frem politisk i 2018. 

Prosjektet henger sammen med områdeplan for Nesoddhøgda og videre fremdrift er derfor avhengig 

av at denne planen lages. 

Merforbruk foreslås inndekket ved omfordeling av midler fra prosjekt 0622 Oppgradering 

Løeshagafeltet. 

 

Prosjekt 1003 Hovedledningsanlegg Bomansvik, inkl nytt høydebasseng 

Det er behov for tilleggsbevilgning i Bomansvik prosjektet grunnet endringer og utvidelser, bl.a.: 

1. Etablering av fjellboringsledningstrase og tilkoblingspunkter mellom Gamle Bomansvikvei, 

Vinkelveien og Lerkeveien. Trasen vil muliggjøre nye tilkoblinger i hytteområder samt en 

fremtidig trase mot Loftuveien. (Tiltaket vil sannsynligvis bety at en tenkt pumpestasjon i 

Hageveien vil i senere etappe kunne unngås).  

2. Etablering av to tilkoblingspunkter mot BB1 (Bo Klokt)  

3. Fremtidig tilkobling vann mot Grøstad skog samt VA tilkoblinger for Glenneveien 75-84 

4. Fremtidig tilkobling vann mot Loftuveien og Ruud VA-lag, boring under Fv 101 ved Jaer Skole 

5. Det er gjort flere diverse mindre tilpassinger underveis byggingen grunnet uforutsigbare 

eksisterende forhold. 

Det har også vært ekstra kostnader grunnet den lange vinteren 2017/2018 samt ekstra 

fremkommelighetstiltak som ble gjort for beboere ved stenging av kommunale veier. 

Behovet for tilleggsbevilgning på 4,3 mill kr foreslås inndekket ved omfordeling av midler fra prosjekt 

1430 Ledningsanlegg Nordstrand/Dalbo (dette prosjektet kommer ikke i gang i 2018). 

 

Prosjekt 1005 Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 

Prosjekt omfattet en oppgradering av maskinell utrustning i anlegget. Det oppsto forsinkelser og økte 

kostnader som følge av asbest-funn i byggefasen. Dette fordyret og forsinket prosjektet. Etter 

ferdigstillelse av prosjektet har ikke anlegget fungert som forutsatt, blant annet har kapasiteten på 

anlegget vært redusert i forhold til tidligere. Kommunen har varslet leverandør/entreprenør for 

rehabilitering av Bleksli vannverk at det vurderes å kreve erstatning for endringer som måtte gjøres 

etter ferdigstillelse, og for kjøp av vann fra Bærum som følge av stopp på anlegget for gjennomføring 
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av disse arbeidene. Kommunen mener at det ikke kan utelukkes at entreprenøren bør stå ansvarlig 

for hele, eller deler av disse kostnadene. Det er fortsatt uvisst om og hva kommunen vil komme til å 

kreve i erstatning. Regnskap 2018 gjelder tilbakeføring av kjøp av Bærumsvann til drift. Ref. forklaring 

under infrastruktur og vannmiljø. 

Merforbruk på 5,5 mill kr foreslås inndekket ved omfordeling av midler fra prosjekt 1430 

Ledningsanlegg Nordstrand/Dalbo (dette prosjektet kommer ikke i gang i 2018). 

 

Prosjekt 1124 Utskiftning vannmålere 

Prosjektet er underfinansiert med 5 mill kr. Behovet kan dekkes innenfor rammen av andre 

prosjekter.  

Rådmannen kommer tilbake til budsjettjustering av tilleggsbevilgningen.  

 

Prosjekt 1207 Ledningsanlegg Ildjernet 

Prosjektet er underfinansiert med 3 mill kr. Behovet kan dekkes innenfor rammen av andre 

prosjekter.  

Rådmannen kommer tilbake til budsjettjustering av tilleggsbevilgningen.  

 

Nytt prosjektnr: Vann og avløp i Edvardsvei/Bangs vei 

Det er planlagt å etablere vann og avløp i Edvardsvei/Bangs vei. Prosjektet er stipulert til 4 mill kr; 2 

mill kr for vann- og 2 mill kr for avløp. Slike mindre prosjekter har historisk sett vært finansiert 

innenfor prosjekt 1200/1500 øvrige nyanlegg vann og avløp. Det ønskes å opprette et eget prosjekt 

på dette tiltaket for å sikre god oversikt.  

Prosjektet foreslås finansiert som følger:  

 overføring av 2 mil kr fra prosjekt 1200 øvrige nyanlegg vann 

 overføring av 1 mill kr fra prosjekt 1500 øvrige nyanlegg avløp 

 overføring av 1 mill kr fra prosjekt 1117 Ledningsanlegg Flaskebekk (prosjektet kommer ikke 

i gang i 2018) 

 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

I løpet av de senere årene har kommunestyret bedt rådmannen om å utrede forskjellige typer 
saker. Blant annet har det i forbindelse med budsjettvedtakene i desember hvert år blitt framlagt 
verbalforslag som rådmannen har fått i oppdrag å følge opp.  
 
Ut over dette foreligger en løpende liste over saker som rådmannen har fått i oppdrag å framlegge 
for politisk behandling. Det er likeledes vedtatt at rådmannen skal rapportere status på saken i 
tertialrapportene og årsrapporten. Status pr 1. tertial 2018 er som følger: 
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Rådmannens redegjørelse for status i løpende vedtak i diverse saker 

 

1. Forsterkede boliger - plassering 
 
Oppfølging: 
Rådmannen har lagt fram sak i august/september 2017 og saken er returnert til rådmannen 
med anmodning om å utrede nærmere angitte plasseringer.  
 
Endelig vedtak ble gjort i KST 28.2.2018, sak 014/18:  
 
Det anskaffes inntil 3 forsterkede bolig i form av modulbygg. Disse finansieres over prosjekt 
0625 – oppfølging av boligsosial handlingsplan.  
 
Det søkes dispensasjon fra arealformålet for andel av g.nr. 1/br.nr. 62 til 2 forsterkede 
boliger. 
 
Rådmannen vurderer om 1 forsterket bolig kan erstatte en allerede etablert bosetting.  
 
Helse- og omsorgsutvalget skal få en orientering og gjennomføre en evaluering av 
plasseringen ett år etter at første beboer har flyttet inn. 
 
Nabovarsel for plassering av boliger ble sendt 9/5/18. Søknad om dispensasjon for plassering 
i LNF-område kommer til behandling i Plan- og teknikkutvalget 26/6/18. 
Konkurransegrunnlag for anskaffelse av modulbygg er under utarbeidelse.  

 
 

2. Helhetlig plan for helse og omsorg 
Samordnes med plan(er) for barn og unges helsetjenester. 
 
Oppfølging:  
Legges fram for kommunestyret i løpet av 2018. 

 
3. Plan for helhetlig SFO 

 
Oppfølging:  
Legges fram for kommunestyret i løpet av 2018. 

 
4. Vikarpool 

Vedtak: Rådmannen kommer tilbake med sak om mulighet for etablering av en kommunal, 
eventuelt interkommunal vikarpool med kostnadsoverslag sammenlignet med totalkostnaden 
for vikarbruken i 2016 (KST 6.9.2017, sak 097/17) 
 
Oppfølging:  
Sak behandlet i KST 6.12.2017, sak 130/17. Rådmannen har sondert med de andre Follo-
kommunene – det er ikke aktuelt for de andre kommunene å delta i en interkommunale 
vikar-pool.  
 
Et partssammensatt utvalg for å gjennomgå praksis ved kjøp av tjenester vil etableres i 2018, 
i henhold til vedtaket. 
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5. Nesodden kommune - Boligsosial foranalyse - Husbankens kommuneprogram  
(KST 26.9.2017, sak 101/17) 
 
Vedtak: Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak med forslag til hvordan det videre 
arbeidet med iverksetting av boligsosial handlingsplan skal drives frem, med framdriftsplan. 
 
Rådmannen bes forberede en sak om mulig etablering av et kommunalt tomteselskap, i 
første omgang ved å utarbeide et faktagrunnlag som grunnlag for en bred politisk debatt om 
mulige virkemidler i en "bred" boligpolitikk. Kommunestyret gjennomfører et temamøte om 
dette. 
 
Kommunestyret ber om at boligsosial handlingsplan rulleres snarest. 
 
Oppfølging:  
Arbeidet prioriteres når revidert planstrategi legges frem i juni 2018. 
 

6. Lokalisering av legevakt (KST 6.12.2017, sak 127/17) 
Rådmannen bes legge frem en vurdering av om kravet til større vekt på hjemmebesøk 
medfører endring i forholdet mellom døgnlegevakt på Ski og Nesodden. 

 
Oppfølging:  
Vurderingen legges frem når det er frigjort ressurser til arbeidet. 
 

7. Satser for økonomisk sosialhjelp i Nesodden kommune (KST 13.12.2017, sak 145/17) 
Det skal utarbeides en plan for å redusere barnefattigdommen og denne innarbeides i 
planstrategien. Plan for revidert planstrategi legges frem til behandling første halvår 2018. 

 
Oppfølging:  
Arbeidet prioriteres når revidert planstrategi legges frem i juni 2018. 
 

8. Mulighetsstudie Tangen (KST 21.6.2017, sak 077/17) 
Det skal utarbeides en mulighetsstudie for de kommunale eiendommene ved Tangenten og 
Nesoddtangen skole. Denne studien skal omfatte: 
 
Nesoddtangen skoles fremtidige behov, herunder utbygging eller nybygg. 

 
Tangenten kan påbygges med 1 etg. Her belyses eventuelle utvidelsesbehov for Nesodden 
kommunes administrasjon. Det vurderes serveringsmuligheter på ny takterrasse. 
 
I studien inngår bruk av den regulerte parkeringstomta og det arealet som i 
reguleringsplanen Tangenten er satt av til kultur/flerbruks hus. Både kulturarenaer og 
seremonilokale skal belyses. Det kan vurderes høyere koter enn i reguleringsplanen. 
 
I studien skal også behovet for gymsal/flerbrukshall for Tangenåsen ungdomsskole og 
Nesoddtangen skole belyses. 
 
Mulighetene for nærings- og boligutvikling på området skal vurderes. 
 
Det skal i planene vurderes aktiv bruk av tak og andre arealer til skolegård, kjøkkenhage eller 
tilsvarende utearealer for elever eller allmennheten.  
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Der hvor arealene ikke brukes til opphold skal det vurderes solceller/solvarme eller grønne 
tak. Også når det gjelder andre flater enn tak skal det vurderes tilsvarende.  
 
Planområdet skal planlegges etter høy miljøstandard, og bidra til kommunens klimamål. 
Mulighetene for et bilfritt sentrumsområde belyses. Mulighetene for samvirke med 
innovasjons- og forskningsmiljøer på dette området kartlegges' 
 
Introsenterets behov for nye lokaler belyses. 
 
Det sees også på mulighetene for jobbhotell. 
 
Kommunestyret ber Rådmannen fremme sak om å opprette en plankomite innen oktober 
2017. 
 
Oppfølging:  

Mulighetsstudien avventer oppstart til det foreligger føringer som følge av verbalforslag i 
budsjett 2018 «Vurdering av ny skolestruktur» da denne har stor betydning for 
utviklingsretning for Tangenten og omkringliggende område. 
 

9. Flaggreglement for Nesodden kommune (KST 31.1.2018, sak 003/18) 
 
Vedtak: Høyre sitt forslag om ytterligere flaggdager oversendes formannskapet med 
administrasjonens vurderinger: 
 
I tillegg til foreslåtte flaggdager ønskes: 
1. nyttårsdag 
29. juli (Olsokdagen) 
25. desember (første juledag) 
1. påskedag 
1. pinsedag 

 
Dette for å tilnærme oss Nasjonale flaggdager. 
 
Oppfølging: 
Saken legges frem i august 2018. 
 

10. Interpellasjon fra Rødt - Tur- og skiløyper (KST 28.2.2018, sak 004/18) 
Kommunen tilrettelegger for å få turstier og skiløyper fram til boligområder. Sti/løype forbi 
Heia og fram mot Tangen sentrum prioriteres.  
 
Kommunestyret vedtok enstemmig å oversende vedtaksforslaget til PT-utvalget for videre 
behandling. 

 
Oppfølging: 
Etablering og drifting av turstier og skiløyper har budsjettkonsekvens og må avveies innenfor 
budsjettrammen for det enkelte år. 
 

11. Endring i åpningstid for SFO (KST 21.3.2018, sak 024/18) 
 
Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak vedrørende en mulig 
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utvidelse av åpningstidene i SFO tilsvarende det som er foreslått for barnehagene der 
praktiske og økonomiske konsekvenser av et slikt tiltak blir utredet. 
 
Oppfølging: 
Sak vil legges frem i løpet av 2018. 
 

12. Endring i arbeidsforhold til de som i dag yter privat avlastning  
(KST 21.3.2018, sak 028/18) 
Kommunestyret ber rådmannen om ny utredning av timesatsene før budsjett for 2019 leges 
fram. Satsene utredes i dialog med fagforeningene til de avlastere og omsorgspersoner som 
arbeider i kommunen. 
 
Oppfølging: 
Utredes i forbindelse med budsjett 2019. 

Vedtak budsjett 2014 

 
1. Handicaptoalett ved Skoklefald kirke 

Rådmannen bes i samarbeid med Kirkelig fellesråd å utarbeide en plan for bygging av et 
handicaptoalett ved Skoklefald kirke med kostnadsoverslag. 
 
Oppfølging: 
Tiltaket ses i sammenheng med innspill til budsjett 2019 fra Kirkelig fellesråd.  

Vedtak budsjett 2015 

 

1. Kommunestyrets arbeidsgiverpolitikk 
 
Oppfølging: 
Saken er behandlet i KST sommeren 2017, men returnert med ønske om utvidet strategi. 
 
Kommunestyret vedtok «Arbeidsgiverstrategi 2018-2021 for Nesodden kommune» i KST 
28.2.2018, sak 016/18. 

Vedtak budsjett 2017 

 
1. Dialog med Saga Skatepark 

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med styret for Saga Skatepark for å se hvordan 
det kan skapes mer aktivitet innenfor planlagte og forutsigbare åpningstider. Et mulig 
eksempel kan være etablering av en klatrevegg. Dette er noe det bør kunne søkes 
tippemidler til. 
 
Oppfølging: 
Virksomhet Kultur har vært i dialog med styret for Saga brettklubb. Follo brettklubb vil 
komme med en orientering i Kultur- og miljøutvalget i første møte etter sommeren om mulig 
fremtidig utvikling for klubben. 

 
2. Mikrofilm i byggesak 

Kommunestyret forutsetter at reduksjonen av midler til investering i IT-utstyr ikke skal 
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berøre prosjektet med digitalisering av mikrofilm i byggesak. 
 

Oppfølging: 
Prosjekt gjennomført for det planlagte volumet. Det viser seg at det var 144.000 flere bilder 
enn opprinnelig oversikt viste, det er ikke avsatt midler til dette men prosjektet bør fullføres 
da effektivitetsgevinsten viser seg å være stor. Det mangler dermed 0,5 mill kr. Finansiering 
kan gjøres over selvkost byggesak/geodata.  

 
3. Energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner 

Kommunestyret ber rådmannen foreta en vurdering av energigjenvinning i vannrenseanlegg 
og pumpestasjoner. 
 
Oppfølging: 
Saken må sees i sammenheng med pågående prosjekt for helhetlig avløpsløsning i Nesodden. 
Prosjektet har avhengighet til flere andre kommuner, fremdriftsplan er derfor ikke lagt ennå. 
 

4. Reduksjon energiforbruket i kommunale bygg og anlegg 
Frogn kommune har inngått en avtale med en ekstern tjenesteleverandør om et prosjekt 
som skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %. Kommunestyret ber 
rådmannen om å undersøke mulighetene for en tilsvarende avtale for Nesodden kommune, 
og kommer tilbake til kommunestyret med sak om dette innen sommeren 2017 slik at 
saken kan vurderes før behandlingen av budsjettet for 2018. 

 
Oppfølging: 
Dette er en stor investering – flere kommuner har vekslende erfaring med 
energisparekontrakter. Rådmannen anser at det ikke finnes ressurser i organisasjonen til å 
sette i gang et slikt prosjekt nå, da det krever mye arbeidsinnsats til kartlegging, oppfølging, 
valgt, anskaffelsesprosess, mv.  
 

 
5. Miljøsertifisering av leverandører 

Kommunestyret ber rådmannen påse at Nesodden kommune bidrar til mer miljøvennlig 
forbruk ved å stille krav til miljøsertifisering av leverandører av varer og tjenester. 
 
Oppfølging: 
Dette kravet vurderes ved alle anskaffelser. Det tas sikte på å innarbeide dette som et punkt i 
ny innkjøpsstrategi. 

 
6. Alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på Nesoddtangen gård 

Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag 
gis på Nesoddtangen gård og legge frem sak om dette. Ansatte og brukere skal tas med på 
råd i dette arbeidet. 
 
Oppfølging: 
Saken ble behandlet i kommunestyret 6.12.2017, sak 126/17. Vedtak: Inntil videre 
opprettholdes dagtilbudet til formålet psykisk helse på Nesoddtangen gård. Når 
mulighetsstudiet tas opp til behandling, og helhetlig bruk av området er vedtatt, vurderes det 
å leie/kjøpe egnet lokale. Brukerrådet på Nesoddtangen gård gis mulighet til å komme med 
en uttalelse til fremlegget av mulighetsstudien for Nesoddtangen gård. 
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Vedtak budsjett 2018 

 
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. 

Oppfølging: 
Næringsrådgiver er tilsatt med tiltredelsesdato 20. august 2018. 
 

2. Oppussing utvendig Vanntårnet 
Nesodden kommunestyre bevilger 200.000 kroner til oppgradering av fasaden på 
Vanntårnet.  

Pengene gis i en ordning som er ment å bidra til at det også gis gaver privat. 
Nesodden kommune vil gi/utbetale 1000 kroner for hver 500 kroner som samles inn 
privat, opp til beløpet på 200.000 kroner fra kommunen er nådd. Vi anbefaler at 
Vanntårnet organiserer sin innsamling slik at gaver som eventuelt måtte overstige et 
innsamlet beløp på 100.000 kroner også kan beholdes av Vanntårnet. Kommunen 
ønsker gjennom dette å bidra til at Vanntårnet får flere økonomiske støttespillere i 
sitt 20år. 

Oppfølging: 
Det er igangsatt en innsamlingsaksjon fra kunstforeningen, kunstforeningens leder 
tilbakemelder at de mest sannsynlig kommer i mål med kr 100.000,- slik at hele 
kommunestyrets bevilgning kan komme til anvendelse. Prosjektavdelingen avventer 
endelig budsjettramme, maksimal budsjettramme blir 300.000,- dersom det lykkes å 
samle inn 100.000. 

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 
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utstyr til bruk under avvikling av kommunestyrets møter. Midlene bevilges fra 
budsjettpost Utskifting/fornyelse av Tangenten." 

Oppfølging: 
 Tilbud mottatt. Prosjekt pågår.  
 

4. Vurdering av ny skolestruktur 
Behovet for investeringer i utvidet skolekapasitet skal utredes. Følgende temaer vil 
være aktuelt å få belyst: 
 

· 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. 
·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. 

Oppfølging: 
Sak legges frem før budsjettbehandling 2019. 
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5. Utredning av oppgavedeling med idretten 
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.» 

Oppfølging: 
Er i prosess med Nesodden Idrettsråd, som møter alle sine lag og foreninger. Forarbeidene 

antas ferdig slutten august. Deretter legges det opp til en intern prosess før sak legges frem 

til utvalg, formannskap og kommunestyret slutten av året. 
 

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. 

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 

Oppfølging: 
Saken er drøftet med Formannskapet i mars 2018. Sak legges frem juni 2018. 
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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. 

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 

 
Oppfølging: 
Blir ivaretatt i temaplan «Parkeringsstrategi for Nesodden kommune» og 
«Parkeringsnorm for Nesodden kommune» som begge skal til 1. gangsbehandling i 
Plan- og teknikkutvalget 5/6/18. 
 

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.  

Oppfølging:  
Prosjektet vil starte opp når ny miljørådgiver er ansatt, trolig høsten 2018. 
 

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. 

Oppfølging: 
Det er forespurt 3 leverandører om tilbud. Kurs vil gjennomføres fra august 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 
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annet i tråd kommunens mål for klimasmart kommune og grønn tettstedsutvikling.  

Oppfølging: 
Stillingen har vært utlyst, intervjuer avholdt og innstilt kandidat fått tilbud den 
4/6/18. 
 

1. Skolehage 
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. 

Oppfølging: 
3 skoler har søkt om midler til skolehage. Det er tatt kontakt med Vitenparken på Ås 
for om mulig lage et prosjekt om skolehager i Nesodden. 
 

11. Kulturskolen 
Kommunestyret ønsker å legge til rette for at flere med lavere inntekter kan delta i 
kulturskolen. 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der man vurderer bruk av 
inntektsgradering og fordeler og ulemper ved å gjøre dette. 

Oppfølging: 
Sak legges frem før budsjett 2019. 
 

12. Næringsutvikling – prosjekter 
Det settes årlig av 200.000 kroner til prosjekter som kan styrke etableringen av 
næring og utvikling av eksisterende Næringsliv på Nesodden.  

Oppfølging: 
Avventes til næringsrådgiver er tiltrådt 20. august.  
 

13. 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.  

Oppfølging: 
En intern arbeidsgruppe er i gang med å se på organisering og koordinering av 
oppgaver i Tangenten. Dette inkluderer også sikkerhet og arbeidsmiljø.  
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14. 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.  

Satsningen er forankret i kommunens klimastrategi hvor man har et ansvar å drive 
med holdningsskapende arbeid mot innbyggerne med tanke på klima og miljø. 

Oppfølging: 
Grønne uker gjennomføres i uke 22 og 23 i 2018. Dette er en kampanje med 
energirådgivning til private husstander, samt nettside hele året: energiportalen.no. 
Energiportalen er en nettside som alle innbyggerne kan bruke for å sjekke energitiltak 
i egen bolig, nettsiden ligger med link fra kommunes hjemmeside sin forside. Første 
energirådgivning blir gjennomført hjemme hos ordfører. Alle husstander på 
Nesodden har fått tilsendt informasjon om kampanjen pr post.  
 

15. «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). 

Oppfølging: 
Prosjektet vil bli startet opp sommeren 2018. 

16. Informasjonsskilt Aker brygge 
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. 

Oppfølging: 
Ikke påbegynt. 

17. Kulturminneplan 
Det opprettes et prosjekt i kommunen fra 1.1.2018 for å få på plass en 
kulturminneplan.  
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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." 
 

Oppfølging: 

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner og bevaring blir lagt frem til 

førstegangsbehandling for Kultur- og miljøutvalget 7/6/18. Kommunen har mottatt 

tilskudd på kr. 100.000,- fra Riksantikvaren. 

 

OPPSUMMERING 

Økonomisk status pr 1. tertial avdekker et behov for tilleggsbevilgning på 17,2 mill kr. I overkant av 6 

mill. kr er en engangssum som vil bli tilbakeført driften over 5 år gjennom gebyrbetaling. 3,8 mill. kr 

til private barnehager skulle vært innarbeidet i 2018-budsjettet. Barnevernet har bekymringsverdig 

økning i antallet saker og alvorligheten i sakene er økende. Denne virksomheten må tilføres 6,5 mill. 

kr i 2018, og mest sannsynlig vil dette måtte videreføres til 2019. De økte budsjettrammene foreslås 

finansiert ved besparelse på renter og avdrag samt bruk av driftsfond.  

 

I tillegg er rammene for noen investeringsprosjekter justert. 

 

Wenche Folberg 

Rådmann 

        Arve Ruud 

        Stabssjef Økonomi og styring 

 

 

Saksbehandlere: 

Steinar Dahlen 

Siri Hatland 

Ellen Starberg Larsen 

Linn Christin Reppe 

Virksomhetsledere og kommunalsjefer  
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Oversikt over aktive investeringsprosjekter 

Kategori Prosjnr Prosjekt Kommentar 
Regnskap 
eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

IKT og digitalisering 

101 Utskiftning og fornying IKT 
Utskiftning og fornying i 
henhold til utskiftningsplan 
pågår 

1 904 951 5 080 508 3 175 557  5 000 000 80 508   

104 FJERNARKIV (tom) 0 674 251 674 251  500 000 174 251   

110 Digitalisering/e-kommune (tom) 127 115 1 179 373 1 052 258  1 100 000 79 373   

111 
Oppgradering og integrasjon 
av fagsystemer 

(tom) 183 196 1 739 161 1 555 965  1 700 000 39 161   

112 
Egenandel EL-sykler 
kommuneansatte 

Interessen for kjøp av el-
sykkel på avbetaling har 
avtatt noe etter 
lanseringen av ordningen i 
2017. 

15 299 1 823 015 1 807 716  200 000 1 623 015   

118 Inventar/utstyr Tangenten (tom) 0 680 000 680 000  680 000 0   

119 
Digitalisering av mikrofilm 
byggesak 

(tom) 0 668 688 668 688  660 000 8 688   

123 
Forprosjekt digitalisering 
byggesak (Robot) 

(tom) 0 400 000 400 000  400 000 0   

156 IKT skole og oppvekst (tom) 2 156 842 3 240 000 1 083 158  3 200 000 40 000   

157 Telefoni (tom) 0 800 000 800 000  800 000 0   

903 Ortofoto - Folloprosjekt (tom) 0 40 868 40 868  0 40 868   

IKT og digitalisering Totalt 4 387 403 16 325 864 11 938 461  14 240 000 2 085 864   

Maskiner og utstyr 613 
Ny traktor til vinterdrift 
Eiendom FDV 

Anskaffelse pågår.  0 400 000 400 000  355 000 45 000   
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Kategori Prosjnr Prosjekt Kommentar 
Regnskap 
eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

616 
Overgang fra leasing til eide 
biler 

Usikkert om det er noen 
avtaler som går ut som 
egner seg til å overta i 2018 

0 252 000 252 000  0 252 000   

617 Fornyelse bil- og maskinpark 

Utskiftning gjennomføres i 
henhold til plan i 2018. 
Lastebil er i bestilling. Det 
planlegges også å skifte ut 
en graver til kirken.  

89 900 1 812 038 1 722 138  1 800 000 12 038   

Maskiner og utstyr Totalt 89 900 2 464 038 2 374 138  2 155 000 309 038   

Eiendomsforvaltning 
og planmidler 

120 Rehabilitering andre bygg 
Planlagt tiltak på Eklund i 
2018. 

0 3 200 000 3 200 000  1 000 000 2 200 000   

121 
Sikring av Blylagsdammen - 
gjennomgang og planlegging 

Er ikke så akutt, så dette er 
prioritert litt frem i tid. 

0 316 083 316 083  0 316 083   

125 Skifte oljefyrkjel 

Oljefyrer vil kjøres tomme 
til vinteren, og arbeidet 
med utskiftning planlegges 
gjennomført neste år. 

1 324 400 000 398 676  1 324 398 676   

126 Planarbeid Tangen brygge 
Det er nedsatt en Ad-Hoc-
komite 

92 880 219 915 127 035  92 880 127 035   

158 Riving av kondemnable bygg 

Konkurranse for 
anskaffelse av leverandør 
er gjennomført. Prosjektet 
gjennomføres 2018. 

0 320 000 320 000  320 000 0   

160 
Mulighetsstudie Tangenten 
og Nesoddtangen skole 

Se prosjekt 0252 2 142 500 000 497 858  0 500 000   

161 Flerbrukshall/-hus på Tangen Se prosjekt 0252 0 280 000 280 000  0 280 000   

225 
Alternativutredning gymbygg 
Nesoddtangen/Tangenåsen 
og Jaer 

Se prosjekt 0252 0 594 075 594 075  0 594 075   
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Kategori Prosjnr Prosjekt Kommentar 
Regnskap 
eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

252 
Ny 
ungdomsskole/skolestruktur 

Det er planlagt å starte 
med dette prosjektet og 
deretter jobbe videre med 
mulighetsstudie for 
Tangenten og 
Nesoddtangen skole, ny 
flerbrukshall/-hus på 
Tangen og 
alternativvurdering 
gymbygg 
Nesoddtangen/Tangenåsen 
og Jaer.  

0 400 000 400 000  400 000 0   

615 
Rehabilitering verneverdig 
bygningsmasse 

Det er planlagt å gjøre 
tiltak på To gård, rødstua 
på Jaer skole og pipe 
teglstensbygningen på 
Steilene. 

0 2 852 402 2 852 402  1 500 000 1 352 402   

621 Områdeplan Nesoddhøgda 
Områdeplan Nesoddhøgda 
er ikke satt i gang pga. 
manglende kapasitet. 

0 339 842 339 842  0 339 842   

695 
Etterslep vedlikehold 
Kommunale formålsbygg 

Vil startes opp i 2018 med 
tiltak på gymbygg 
Fjellstrand, rødstua på 
Fjellstrand skole, 
Fjellstrand grendehus og 
Myklerud skole. 

1 060 4 800 000 4 798 940  1 000 000 3 800 000   

698 
Rammebevilgning Plan, 
teknikk og miljø 

Midler som gjenstår etter 
prioritering i Plan- og 
teknikkutvalget 10.4.2018, 
sak 058/18. 

0 167 000 167 000    167 000   

753 Enkelttiltak eiendom 
Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 

0 610 000 610 000  600 000 10 000   
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Kategori Prosjnr Prosjekt Kommentar 
Regnskap 
eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

10.4.2018, sak 058/18. 

Eiendomsforvaltning og planmidler Totalt 97 407 14 999 317 14 901 910  4 914 205 10 085 112   

Administrasjonsbygg 

116 
Carporter hjemmebaserte 
tjenester KSS 

Planlegger å starte med å 
etablere noen carporter før 
vinteren. 

7 046 435 415 428 369  350 000 85 415   

159 
Arbeidsmiljøtiltak 
infosenter/bibliotek 

Dette er prioritert frem i tid 
på grunn av manglende 
kapasitet 

0 480 000 480 000  100 000 380 000   

Administrasjonsbygg Totalt 7 046 915 415 908 369  450 000 465 415   

Skole og oppvekst 

205 
Oppgradering lekeplasser og 
uteområder barnehager 

Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 
10.4.2018, sak 058/18. 

6 940 630 000 623 060  550 000 80 000   

207 Ny barnehage Fjellstrand 

Rådgivende Ingeniører er i 
avsluttende fase av 
forprosjektet. Forventet 
ferdigstillelse vår 2020. 

1 373 275 7 377 237 6 003 962  3 000 000 4 377 237   

237 
HMS-godkjenning Bjørnemyr 
skole 

Det ligger et krav fra 
brannvesenet som tenkes 
gjennomført i 2018. 

0 705 006 705 006  700 000 5 006   

241 HMS-tiltak skoler 2015 
Tenker å sette i gang tiltak 
på Berger SFO (kjøkken) og 
solskjerming Jaer skole.  

103 343 897 053 793 711  500 000 397 053   

243 HMS-tiltak barnehager 2014 
Tenker å etablere gjerder 
og solskjerming ved 
Sunnhagen barnehage. 

0 131 736 131 736  120 000 11 736   

245 
Istandsetting av gamlebygget 
Berger skole (A-bygget) 

Er i gang med utredninger. 
Trolig behov for 
tilleggsbevilgning. Kommer 
eventuelt tilbake til dette 

182 817 3 921 070 3 738 253  2 000 000 1 921 070   
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Kategori Prosjnr Prosjekt Kommentar 
Regnskap 
eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

når alternativer er ferdig 
utredet.  

248 
Rehabilitering/utbygging av 
Follo barne - og 
ungdomsskole 

Prosjektet pågår. Mottar 
regninger fra Ski kommune 
i henhold til budsjett.  

1 950 882 3 934 057 1 983 175  3 900 000 34 057   

250 Ombygging barnehager 

Det arbeides med å utrede 
mulige tiltak for å øke 
kapasiteten i eksiterende 
barnehager. Fokus nå er å 
sikre kapasitet på 
Fagerstrand. 

103 800 2 397 563 2 293 763  200 000 2 197 563   

251 Rombehov Tangenåsen 

Det vil være behov for å 
utrede mulige tiltak for å 
møte fremtidig 
elevtallsvekst i 2018 

2 566 500 000 497 434  200 000 300 000   

Skole og oppvekst Totalt 3 723 623 20 493 722 16 770 099  11 170 000 9 323 722   

Helse og omsorg 

408 
Planlegge 
produksjonskjøkken 

Det er igangsatt et 
mulighetsstudie på 
Nesoddtunet. Sak 
planlegges lagt frem i 2018. 

64 031 266 954 202 923  200 000 66 954   

416 
Oppgradering kjøkken 
Nesoddtunet 

Ses i sammenheng med 
planlegging av nytt kjøkken. 

119 6 892 135 6 892 016  100 000 6 792 135   

418 
Rehabilitering eldre del 
Nesoddtunet 

Under avslutning. 
Branntetting som gjenstår 
utføres nå. 

1 296 596 3 485 813 2 189 217  2 000 000 1 485 813   

421 
Skoklefall omsorgsboliger 
trinn 2 og 3 

Byggekontrakt har vært 
utlyst på Doffin. Tilbud 
evalueres nå.  

758 816 23 402 390 22 643 574  23 000 000 402 390   

422 
Planmidler omsorgsboliger 
Fagerstrand 

(tom) 0 264 923 264 923  0 264 923   
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eks. mva pr 
1. tertial  
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2018  

Restmidler 
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Anslått 
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Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
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423 
Senger, inventar og diverse 
oppgradering sykehjemmet 

Prosjektet gjennomføres i 
2018 

0 1 760 000 1 760 000  1 700 000 60 000   

428 
Omsorgsboliger Fjellstrand - 
OPS 

Kontraktssum skal 
utbetales ved 
ferdigstillelse/overtakelse. 
Overtakelse er satt til 2019. 

0 
174 707 

337 
174 707 

337  
0 

174 707 
337 

  

429 
Regulering av rekkefølgekrav 
OPS-boliger Fjellstrand 

Reguleringsplan er vedtatt. 
Rammetillatelse og 
igangsettingstillatelse er 
under behandling. Oppstart 
bygging juni/juli. Skal etter 
planen ferdigstilles i januar 
2019. Sluttfaktura kommer 
i 2019. Pr i dag kan det se 
ut til at det mangler ca. 6 
mill kr. Rådmannen 
kommer eventuelt tilbake 
med sak om dette når det 
er nærmere utredet.  

633 557 20 748 518 20 114 961  18 000 000 2 748 518   

441 
Brannvarslingsanlegg 
Bjørnemyrveien 24 

Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 
10.4.2018, sak 058/18. 

0 143 000 143 000  100 000 43 000   

Helse og omsorg Totalt 2 753 119 231 671 070 228 917 951  45 100 000 
186 571 

070 
  

Boligsosialt 150 

Ramme for Kjøp og 
oppgradering av kommunale 
boliger 

Det er gjort opp for en 
andel i Bråtenveien 
borettslag i 2018. 

367 790 865 531 497 741  400 000 465 531   

Ramme for salg og tilskudd 
fra kommunale boliger 

Kommunen har også 
mottatt oppgjør for salg av 
en bolig i Vestlia og det er 
mottatt tilskudd fra 
Husbanken i 2018. Det 

-5 313 000 -6 049 000 -736 000  -5 663 000 -386 000   
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årsresultat 
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justering av 
ramme 

planlegges salg av en bolig 
til i 2018.  

152 Kjøp av flyktningeboliger 
Ikke noen konkrete planer 
for kjøp pr dato 

0 7 581 201 7 581 201  0 7 581 201   

622 Oppgradering Løeshagafeltet 

Det er behov for noen 
oppgradering i påvente av 
nybygg. Nybygg-prosjektet 
planlegges på prosjekt 
0623.  

0 4 979 197 4 979 197  500 000 4 479 197 -500 000 

623 
Omregulering og utbygging 
av Løeshagafeltet 

Plankomiteen har kommet 
frem til et prosjektforslag 
som vil legges frem politisk 
i 2018. Prosjektet henger 
sammen med områdeplan 
for Nesoddhøgda og videre 
fremdrift er derfor 
avhengig av at denne 
planen lages. 
Prosjektmidler ses i 
sammenheng med prosjekt 
0622. 

73 384 -350 414 -423 798  150 000 -500 414 500 000 

625 Boligsosial handlingsplan 

I henhold til boligsosial 
handlingsplan er det stort 
behov for midlertidige 
hasteboliger for 
bostedsløse rusmisbrukere. 
Mulige løsninger vurderes.  

0 3 095 130 3 095 130  200 000 2 895 130   
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626 Forsterkede boliger 

Det vil etableres to boliger 
på Varden i 2018 i henhold 
til vedtak i kommunestyret 
28.2.2018, sak 014/18. 

98 255 2 889 570 2 791 315  2 800 000 89 570   

Boligsosialt Totalt -4 773 571 13 011 215 17 784 786  -1 613 000 14 624 215 0 

Idrett og friluftsliv 

603 Kyststi 
Under arbeid. Det skal gås 
opp ny trasé Fjellstrand-
Alværn i 2018. 

0 2 265 880 2 265 880  100 000 2 165 880   

632 
Nesoddbanen 7er kunstgress 
uten granulatfyll 

Er på Doffin nå. Prosjektet 
gjennomføres i 2018 

0 1 280 000 1 280 000  1 200 000 80 000   

633 Tursti Fjellstrand - Bleksli 

Avventer siste grunneier 
før avtaler er på plass. 
Håper å få gjennomført 
prosjektet i 2018. 

14 630 911 216 896 586  800 000 111 216   

636 
Vognskur samt asfaltering 
ved Myklerudbanen 

Trolig ikke kapasitet for 
gjennomføring i 2018 

0 222 453 222 453  0 222 453   

637 Opparbeidelse av friarealer Tiltak vurderes.  0 180 560 180 560  0 180 560   

639 Oppgradering badestrender Tiltak vurderes.  0 320 000 320 000  0 320 000   

640 
KGB - granulat 
oppsamlingsplass og 
vasketrommel til traktor 

Gjennomføres i 2018. 14 061 318 944 304 883  250 000 68 944   

647 
Multisportanlegg Berger 
idrettspark 

Forundersøkelser pågår. 
Oppstart med planlegging 
til høsten. 

12 309 10 738 206 10 725 897  400 000 10 338 206   

649 
Kartlegging og 
tilstandsvurdering av brygger 

Trolig ikke kapasitet for 
gjennomføring i 2018 

0 264 859 264 859  0 264 859   

656 Tuftepark på FIF 
Jobber med avklaringer 
rundt plassering og 
gjennomføringsmodell. 

0 320 000 320 000  100 000 220 000   

659 
Planlegging ridesti Hasle-
Nesodden kirke 

Under arbeid. Forventes 
ferdigstilt i 2018. 

0 80 000 80 000  80 000 0   
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Kategori Prosjnr Prosjekt Kommentar 
Regnskap 
eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

751 
Fremkommelighetstiltak 
nærområde. Folkehelse og 
aktivitet 

Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 
10.4.2018, sak 058/18. 

0 190 000 190 000  190 000 0   

752 Enkelttiltak friluft 

Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 
10.4.2018, sak 058/18. 

0 350 000 350 000  300 000 50 000   

901 
KYSTKULTURSTI 
FJELLSTRAND 

Vil merkes opp ny sti på 
strekningen fra Svestad til 
Fjellstrand. 

0 194 059 194 059  50 000 144 059   

Idrett og friluftsliv Totalt 41 000 17 636 177 17 595 177  3 470 000 14 166 177   

Kirke 

683 Planmidler ny kirke 
Det har vært møter mellom 
kommunen og kirkevergen 
angående dette prosjektet.  

0 160 000 160 000  0 160 000   

686 
Prosjektmidler til 
livssynsnøytral arena tilkn. 
Skoklefall kirke 

Det har vært møter mellom 
kommunen og kirkevergen 
angående dette prosjektet.  

0 320 000 320 000  0 320 000   

688 Renovere tak Gjøfjell kirke 
Usikkert om det er 
kapasitet til å gjennomføre 
i 2018. 

0 400 000 400 000  0 400 000   

952 
Toalett og bårerom 
Nesodden kirke 

Toalett og bårerom 
Nesodden kirke er under 
planlegging. Tegninger og 
konkurransegrunnlag vil bli 
ferdig i 2018. 

51 737 2 369 589 2 317 853  300 000 2 069 589   

Kirke Totalt 51 737 3 249 589 3 197 853  300 000 2 949 589   

Kultur og næring 

500 
Linaro - mulighetsstudie og 
oppussing 

Ikke påbegynt. 0 1 600 000 1 600 000  0 1 600 000   

501 
Riving av smia - 
Nesoddtangen gård 
(Lagveien 6) 

Konkurranse for 
anskaffelse av leverandør 
er gjennomført. Prosjektet 

0 400 000 400 000  400 000 0   
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eks. mva pr 
1. tertial  

Revidert 
budsjett 
2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  

Anslått 
årsforbruk 
2018 

Anslått 
årsresultat 
2018 

Behov for 
justering av 
ramme 

gjennomføres 2018. 

530 Planmidler Kulturbygg 

Prosjektet ses i 
sammenheng med den 
større mulighetsstudien 
som lages for 
Tangenområdet.  

0 232 800 232 800  0 232 800   

Kultur og næring Totalt 0 2 232 800 2 232 800  400 000 1 832 800   

Miljø 

211 

Enøk – Innstilling 
automatisering, tiltak 
ventilasjon, tiltak 
varmepumper 

Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 
10.4.2018, sak 058/18. 

164 688 930 000 765 312  900 000 30 000   

658 Ladestasjoner 

Planlegges etablert på 
innfartsparkeringer. 
Kommunen har søkt støtte 
fra ENOVA og fått tilsagn 
om 0,5 mill kr. Det er 
jobbes med å etablere 38 
ladepunkter ved fire 
offentlige parkeringsplasser 
(Innfartsparkeringer ved 
Berger stadion, Skoklefall 
kirke, parkering utenfor 
Bjørnemyrhallen og 
Bakkeløkka flerbrukshall og 
Kommunesenter syd. 

0 2 400 000 2 400 000  1 500 000 900 000   

677 
Oppgradering av veilys til 
LED 

Vil brukes til etablering av 
LED veilys i Bomannsvik i 
sammenheng med 
etablering av vann og 
avløp.  

37 698 1 109 230 1 071 532  1 100 000 9 230   

693 LED-tiltak kommunale anlegg Jobber med å prise tiltak.  0 800 000 800 000  200 000 600 000   
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2018  

Restmidler 
pr 1. tertial  
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årsresultat 
2018 

Behov for 
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ramme 

og bygg 

694 
LED lys netto sensorer 
prosjekt 

Planlegging av anskaffelse 
pågår. Kommunen er i 
kontakt med Nasjonalt 
program for 
leverandørutvikling for å få 
bistand til en mulig 
innovativ anskaffelse. Dette 
for å komme i kontakt med 
potensielle nye 
leverandører og løsninger.  

0 3 440 000 3 440 000  200 000 3 240 000   

750 
Bekjempelse av uønskede 
arter 

Tiltak planlegges 
gjennomført i henhold til 
beskrivelse i sak til PT den 
10.4.2018, sak 058/18. 

0 100 000 100 000  100 000 0   

Miljø Totalt 202 386 8 779 230 8 576 844  4 000 000 4 779 230   

Samferdsel 

655 Plan innfartsparkering Tenkes gjennomført i 2018  0 320 000 320 000  300 000 20 000   

665 Oppgradering vei 

Skal oppgradere 
Fundingrudveien 
sommeren 2018. 
Resterende blir brukt til 
oppgradering av bruer. 

0 1 755 641 1 755 641  1 700 000 55 641   

666 Innfartsparkering Vestsiden 

Under planlegging. Det 
jobbes med en etablering i 
Vardendumpa. Må 
reguleres og godkjennes av 
Statens vegvesen. 
Regulering vil 
gjennomføres i 2019 om 
prosjektet godkjennes. 
Kommunen er i dialog med 
fylkeskommunen om flere 
mulige innfartsparkeringer.  

0 3 200 000 3 200 000  700 000 2 500 000   
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justering av 
ramme 

667 Innfartsparkering Fjellstrand 

Planlegging pågår. Foreslått 
prosjekt må godkjennes av 
Statens vegvesen. Antar 
bygging i 2019. 

30 462 400 000 369 538  250 000 150 000   

673 Aksjon skoleveier 

Regnskap 2018 gjelder 
ferdigstillelse av Aksjon 
skoleveitiltak fra 2017 på 
Fjellstrand. For 2018 er 
prosjektet veilys på øvre 
del av Hellvikskogvei (ca. 
300 meter). Kommunen har 
fått tilsagn om 2. mill kr og 
bygging vil etter planen 
starte i september. Tiltaket 
er i utgangspunktet 
fullfinansiert i av 
tilskuddsmidler. Erfaring 
viser at det vil bli en 
egenandel for kommunen. 
Når dette er nærmere 
utredet vil rådmannen 
eventuelt komme tilbake 
med en sak om 
tilleggsbevilgning.  

709 830 1 525 534 815 704  1 500 000 25 534   

703 
Oppgradering 
parkeringsplass Fagerstrand 

Gjennomføres i 2018. 0 350 000 350 000  350 000 0   

Samferdsel Totalt 740 292 7 551 175 6 810 883  4 800 000 2 751 175   

Universell utforming 529 HC-toalett Grendehuset 
Har ikke startet fordi 
bruken av bygget i 
fremtiden er uavklart. 

0 379 842 379 842  0 379 842   
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646 
Oppgradering badeområder - 
toaletter og universell 
tilkomst 

Tiltak vurderes, mulig dette 
prosjektet vil bli brukt til 
supplement prosjekt 0650 
Oksvalstrand i 2019. 

0 521 000 521 000  0 521 000   

650 HC-toalett Oksval 

HC-toalett Oksval (tidligere 
het prosjektet HC-toalett 
Hornstranda, dette ble 
omgjort til Oksval i PT-
utvalget 6.2.18 sak 029/18. 
Prosjektet vil tenkt startes 
opp i 2018 og avsluttes i 
2019. 

0 319 743 319 743  150 000 169 743   

Universell utforming Totalt 0 1 220 585 1 220 585  150 000 1 070 585   

Vann og avløp 

1002 Rehab Ledningsanlegg vann 

Det er planlagt 
oppgradering i deler av 
Blomsterveien og 
Konvallveien + diverse 
punktutbedringer.  

0 8 547 003 8 547 003  2 000 000 6 547 003   

1003 
Hovedledningsanlegg 
Bomansvik, inkl nytt 
høydebasseng 

Bygging pågår. Skal etter 
planen ferdigstilles i løpet 
av 2018. Prosjektet er 
underfinansiert med ca 4,2 
mill kr.  

6 498 793 20 772 208 14 273 415  25 000 000 -4 227 792 4 300 000 
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justering av 
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1005 
Oppgradering Bleksli 
vannverk innvendig 

Prosjektet omfattet en 
oppgradering av maskinell 
utrustning i anlegget. Det 
oppsto forsinkelser og økte 
kostnader som følge av 
asbest-funn i byggefasen. 
Dette fordyret og forsinket 
prosjektet. Etter 
ferdigstillelse av prosjektet 
har ikke anlegget fungert 
som forutsatt, blant annet 
har kapasiteten på anlegget 
vært redusert i forhold til 
tidligere. Kommunen har 
varslet 
leverandør/entreprenør for 
rehabilitering av Bleksli 
vannverk at det vurderes å 
kreve erstatning for 
endringer som måtte gjøres 
etter ferdigstillelse, og for 
kjøp av vann fra Bærum 
som følge av stopp på 
anlegget for gjennomføring 
av disse arbeidene. 
Kommunen mener at det 
ikke kan utelukkes at 
entreprenøren bør stå 
ansvarlig for hele, eller 
deler av disse kostnadene. 
Det er fortsatt uvisst om og 
hva kommunen vil komme 
til å kreve i erstatning. 
Regnskap 2018 gjelder 

-6 292 602 -11 246 093 -4 953 491  -5 792 602 -5 453 491 5 500 000 
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tilbakeføring av kjøp av 
Bærumsvann til drift. Ref. 
forklaring under  
infrastruktur og vannmiljø. 

1111 Kullfilter Bleksli vannverk 
Kommer ikke i gang i 2018. 
Må avventes til damsikring 
er ferdig.  

7 673 6 477 266 6 469 593  50 000 6 427 266   
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1112 Damsikring Bleksli 
Planlegging pågår. 
Grunnarbeider i 2018. 
Damarbeider starter i 2019. 

0 12 246 031 12 246 031  8 000 000 4 246 031   

1117 Ledningsanlegg Flaskebekk 

Avventer vedtak av 
reguleringsplan, 
forhåpentligvis i 2018. 
Oppstart prosjektering 
trolig starten av 2019.  

0 2 000 000 2 000 000  0 2 000 000 -1 000 000 

1120 Utrede hovedvannforsyning 

Det arbeides med å finne 
alternativer for overføring 
av vann fra andre 
kommuner for å sikre 
fremtidig vannforsyning til 
Nesodden.  

0 71 352 71 352  50 000 21 352   

1123 Ledningsanlegg Torvvik 

Arbeides med 
grunneieravtaler. 
Prosjektering under arbeid. 
Byggestart 2018/2019.  

0 4 000 000 4 000 000  1 500 000 2 500 000   

1124 Utskiftning vannmålere 

Arbeid med utskiftning 
pågår. Tenkes hovedsakelig 
gjennomført i løpet av 
2018. Prosjektet er 
underfinansiert med ca 5 
mill kr.  

2 419 497 8 479 604 6 060 107  13 400 000 -4 920 396 5 000 000 

1125 Lastebil m/kran 30% VA 

Deler av lastebilen som 
kjøpes på prosjekt 0617 
skal finansieres innenfor 
selvkost. Lastebilen er 
under bestilling.  

0 150 000 150 000  120 000 30 000   

1126 Servicebil vann og avløp Vil bli innkjøpt i 2018. 0 300 000 300 000  300 000 0   

1200 Øvrige nyanlegg vann 
Setter i gang med 
etablering av vann og avløp 
i Edvards vei/Bangs vei nå. 

147 142 4 707 053 4 559 911  2 500 000 2 207 053   
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1207 Ledningsanlegg Ildjernet 

Byggestart i mai 2018. 
Kommunen etablerer 
overføringsledninger for 
vann- og avløp fra 
Kavringstrand brygge til 
Alværn pumpestasjon. Et 
privat vann- og avløpslag 
bygger ledningsanlegg for 
Ildjernet og omegn frem til 
Kavringstrand brygge.  

214 133 5 701 440 5 487 307  8 500 000 -2 798 560 3 000 000 

1265 
Områdeplan Norstrand - 
Dalbo 

Arbeid pågår. Legges ut på 
høring før sommeren. 
Antas endelig vedtatt i 
2018. 

62 637 0 -62 637  100 000 -100 000 100 000 

1268 Områdeplan Ellingstadåsen 
Under arbeid. Er på 1. 
gangs høring nå.  

396 960 0 -396 960  500 000 -500 000 500 000 

1269 Områdeplan Oksval/Ursvik 
Mulighetsstudie avsluttet. 
Oppstart reguleringsplan 
nå. 

375 267 0 -375 267  600 000 -600 000 600 000 

1270 
Områdeplaner vann - til 
fordeling 

Brukes til fordeling på 
områdeplan-prosjekter 

0 2 185 112 2 185 112  0 2 185 112 -1 150 000 

1302 Rehab Ledningsanlegg avløp 

Det er planlagt 
oppgradering i deler av 
Blomsterveien og 
Konvallveien + diverse 
punktutbedringer.  

146 280 3 198 647 3 052 367  2 000 000 1 198 647   

1306 Containerbil avløp Anskaffelse pågår.  0 2 200 000 2 200 000  2 000 000 200 000   

1408 
Oppgradering 
avløpsrenseanlegg 

Det er planlagt 
oppgradering  til 
Programmerbare Logiske 
Styringer (PLS) 

0 1 621 747 1 621 747  500 000 1 121 747   
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1420 
Ledningsanlegg 
Furukollstubben/Utsiktsveien 
(områdeplan Nesoddtangen) 

Prosjektering ferdigstilles 
nå. Byggestart i slutten av 
2018 

234 009 8 922 256 8 688 247  3 000 000 5 922 256   

1430 
Ledningsanlegg 
Nordstrand/Dalbo 

Blir ikke gjennomført i 
2018. Områdeplan er ikke 
vedtatt.  

0 9 887 422 9 887 422  0 9 887 422 -9 800 000 

1470 
Områdeplaner avløp - til 
fordeling 

Brukes til fordeling på 
områdeplan-prosjekter 

0 1 628 458 1 628 458  0 1 628 458 -1 150 000 

1472 
VA-anlegg Solbergskogen 
ihht områdeplan 

Oppstart prosjektering i 
2018. 

0 9 998 800 9 998 800  1 500 000 8 498 800 -8 000 000 

1473 
Områdeplan Flaskebekk vann 
og avløp 

Kommer på 1. gangs høring 
før sommeren 2018. 

952 136 0 -952 136  1 100 000 -1 100 000 1 100 000 

1480 
Overføringsanlegg Buhrestua 
- VEAS 

Avventer tillatelse fra Oslo 
kommune. 

0 4 707 544 4 707 544  0 4 707 544   

1500 Øvrige nyanlegg avløp 
Setter i gang med 
etablering av vann og avløp 
i Edvards vei/Bangs vei nå. 

540 148 1 000 052 459 904  2 000 000 -999 948 1 000 000 

Vann og avløp Totalt 5 702 072 107 555 902 101 853 830  68 927 398 38 628 504 0 

Totalsum 13 022 412 448 106 099 435 083 687  158 463 603 289 642 496 0 

 

Oversikt over prosjekter som skal avsluttes i 2018 

Prosjnr Prosjekt 
Regnskap 
eks. mva 
pr 1. tertial 

Anslått 
årsforbruk 

Revidert 
budsjett 
2018 

Restmidler 
pr 1. tertial 

Anslått 
årsresultat 

0109 Oljelager Verksted 21 655 21 655 42 354 20 699 20 699 

0114 Sluttføring av fortau Vestoppfaret 0   -311 590 -311 590 -311 590 

0115 
Ventilasjon Hjelpemiddelsentral 
KSS 

0   -40 010 -40 010 -40 010 
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Restmidler 
pr 1. tertial 

Anslått 
årsresultat 

0117 Ekstra rømningsvei, stige KSS 0 0 240 000 240 000 240 000 

0124 Riving av Signalentomta 0   64 166 64 166 64 166 

0153 Branntiltak Tosletta 8 10 524 10 524 20 343 9 819 9 819 

0201 
Lekeplasser skoler og barnehager - 
nødvendig utskiftning 

0   -13 856 -13 856 -13 856 

0246 
Ventilasjonsanlegg og 
oppgradering av Jaer skole 

28 592 500 000 1 105 885 1 077 293 605 885 

0247 Skifte tak Alværn ungdomsskole 0   86 641 86 641 86 641 

0417 Varmetraller sykehjemmet 0 0 400 000 400 000 400 000 

0523 
Heis/løfteplattform 
samfunnshuset 

0 0 -151 070 -151 070 -151 070 

0531 Fiberkabel Nesoddparken 0 53 858 53 858 53 858 0 

0614 Tre biler til Eiendom FDV 420 000 450 000 480 000 60 000 30 000 

0627 Foranalyse boligsosialt arbeid 0   2 349 2 349 2 349 

0631 Kunstgress Berger grusbane 0   -261 511 -261 511 -261 511 

0634 
Brannsikring, rømningsvei samt 
lager Berger 

0   -242 624 -242 624 -242 624 

0638 Fagerstrand Kunstgress 0   644 216 644 216 644 216 

0648 
Trafikksikringstiltak. Prioritert i 
henhold til trafikksikkerhetsplan 

0   15 250 15 250 15 250 
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Restmidler 
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0657 
Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei 
iht Trafikksikkerhetsplan 

0 0 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

0679 Planmidler vei 10 080 10 080 102 172 92 092 92 092 

0696 
Etterarbeider/garantiarbeider 
avsluttede prosjekter 

460 460 -296 353 -296 813 -296 813 

0697 Generell planlegging av prosjekter 1 201 1 201 -90 258 -91 459 -91 459 

0702 
Parkeringsautomat Fagerstrand 
båt-/badeplass 

0   -144 118 -144 118 -144 118 

1113 
Nedre Fagerstrand vei, vann og 
avløp 

0 0 -159 938 -159 938 -159 938 

1220 
Komplettering av vann på Nordre 
Tangen 

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

1262 
Gamle Alværnvei vei, vann og 
avløp 

0 0 -645 304 -645 304 -645 304 

1266 Områdeplan Torvika 23 294 23 294 0 -23 294 -23 294 

1303 Områdeplan Bomannsvik 0 0 2 638 564 2 638 564 2 638 564 

1305 
Overløpsmålere 
kloakkpumpestasjoner 

0 0 103 770 103 770 103 770 

1414 Biler avløpsverket (2012- 0 0 -18 037 -18 037 -18 037 

1471 Områdeplan Solbergskogen avløp 5 158 5 158 0 -5 158 -5 158 

  Sum 520 964 1 076 230 7 024 899 6 503 935 5 948 669 
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23/18 Referat og orienteringer - 18/00065-4 Referat og orienteringer : Veileder KU sekretariat - Presentasjon FKT fagkonferansen 2018

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Veileder sekretariat for kontrollutvalg

Roald Breistein

Leder i arbeidsgruppen og styremedlem FKT

Sekretariat for kontrollutvalet i 

Hordaland fylkeskommune
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Agenda
• Høringssvar

• Arbeidsgruppens sammensetning og mandat

• Bakgrunn

• Innledning

• Rammefaktorer for sekretariatet

• Bestiller/utfører modell

• Analyse og planer

• Bestilling av revisjonsrapporter

• Møtene i kontrollutvalget

• Henvendelser til kontrollutvalget

• Valg av revisjonsordning/valg av revisor

• Valg av sekretariatsordning/valg av sekretær

• Diverse

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 2
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Høringssvar

• Takk for mange og gode høringssvar, ca 20

• De siste svarene er vi ikke ferdig med å vurdere

• Har tatt hensyn til mye så langt, men ikke alt

• Litt endring på struktur i veilederen

• En del presiseringer og noen tillegg er lagt inn

• Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

• Legges på hjemmesiden når den er ferdig

Fagkonferansen på Gardermoen 
30.05.2018
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Arbeidsgruppens mandat

• Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en 
veileder som beskriver:

• Standarder (anbefalinger) for utøvelse av 
sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg inkludert hva 
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt 
sekretariat

• Nødvendig kompetansekrav for 
sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg

• Størrelse på sekretariatene
Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 4
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Arbeidsgruppens sammensetning

• Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat 
for kontrollutvalet, Hordaland fylkeskommune

• Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i 
kontrollutvalget i Namsos 

• Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT 
og tidligere leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat

• Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 5
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Bakgrunn

Deloittes evaluering av kontrollutvalg og sekretariat fra 
2014

• Store variasjoner i bruk av tid som brukes og hvilke 
oppgaver som utføres

• Alle var fornøyd med sekretariatet sitt
– Hvilket sammenligningsgrunnlag har man?

– Hva kan KU forvente å få hjelp til

• Er rolleavklaring mellom revisjon og sekretariat 
tydelig?

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 6
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Innledning

• Gjelder for KU men også for sekretariatene

• Andre veiledere

• Høring

• Arkivordning

• Hvordan ivareta påse ansvaret overfor revisor 
– er under utarbeidelse

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 7
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Rammefaktorer for sekretariatet

• Litt om lovkrav

• KU skal føre tilsyn på vegne av kommunestyret
– I nært samarbeid med sekretariatet

• Sekretariatet er KU sitt operative ledd

• Skal påse at saker er forsvarlig utredet

• Sekretariatet skal utføre de oppgaver KU ber om

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 8
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Rammefaktorer for sekretariatet forts.

• Forholdet til revisjonen
– Revisjonen skal ikke utføre sekretariatsoppgaver

– Sekretariat skal ikke utføre revisjonsoppgaver

• Revisjonsbegrepet presiseres i ny kommunelov

• Bredt sammensatt kompetanse
– Minst 1 ansatt med høyere relevant utdanning

– Størrelse på sekretariat vil påvirke krav til kompetanse

– Kompetanse som spiller kontrollutvalgene gode

Fagkonferansen på Gardermoen 
30.05.2018
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Rammefaktorer for sekretariatet forts.

• Må ha god nok kapasitet
– Bør ha flere ansatte

– Mindre sårbare ved vakanser

– Bredere faglig miljø

• Må sikre habilitet i forhold til revisjon og kommune

• Litt fra kontrollutvalgsboken

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 10



23/18 Referat og orienteringer - 18/00065-4 Referat og orienteringer : Veileder KU sekretariat - Presentasjon FKT fagkonferansen 2018

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Bestiller-/utførermodell

• Arbeidsfordeling mellom KU og revisjon

• KU bestiller

• Revisjonen leverer

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 11
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Analyse og planer

• Overordnet analyse
– Risiko og vesentlighet

• Ikke krav til hvem som skal gjennomføre dette
– Helst sekretariatet dersom ressurser og kompetanse

– Revisjonen etter bestilling fra kontrollutvalget

– Andre

• Dokumentanalyse av kommunale planer og 
dokumenter

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 12
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Analyse og planer forts.

• Uansett viktig med bred involvering fra KU og sekr.
– Prosessmøter med kontrollutvalget

– Møte/intervju med rådmann og kommunalsjefer

– Møte/intervju med ordfører og andre sentrale politikere

– Dialog med revisor

• Plan
– Lages på bakgrunn av analyse arbeidet

– Skal vedtas av kommunestyret

– Fullmakt til KU på å foreta endringer i perioden

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 13
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Bestilling av revisjonsrapporter

• Idedugnad i KU der man blir enige om

• Hvilket prosjekt som skal gjennomføres

• Formål med revisjonsprosjektet

• Problemstillinger/moment KU vil har svar på

• Omfang – vil en gå i dybden eller bredden?

Fagkonferansen på Gardermoen 
30.05.2018
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Bestilling av revisjonsrapporter forts.

• Sekretariatet bidra aktivt i prosessen – facilitator

• Revisjonen bør også være med å bidra aktivt

• Be revisjonen lage forslag til prosjektplan
– Formål, problemstillinger, ev. avgrensning

– Ressursbruk og tidspunkt for levering av rapport

• Behandles i neste møte i KU
– Ev. be om ny redigert prosjektplan etter det

• KU i førersetet – Bestemmer hva som skal revideres

• Revisor bestemmer hvordan det skal revideres

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 15
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Forberedelse av møtene i kontrollutvalget

• Forberedelse med samme regler som andre utvalg

• Lage en årsplan eller årshjul med møtedatoer og 
faste/planlagte saker

• Forslag til sakliste til leder i KU 10 – 14 dager før 
møtedato
– Politiske saker

– Referatsaker 

• Avklare ev. habilitetsproblemer på forhånd

• Vurdere om møtet bør lukkes i enkeltsaker
Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 16
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Forb. av møtene i kontrollutvalget forts.

• Avtale med rådmannen dersom han skal orientere

• Forberede eventuelle virksomhetsbesøk

• Skaffe møterom og eventuell bevertning

• Saksfremstilling for hver politiske sak
– Bakgrunn med saksopplysninger

– Vurderinger

– Konklusjon – anbefaling

– Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 17
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Forb. av møtene i kontrollutvalget forts,

• Innhente informasjon om (enklere) saker og vurdere 
dette opp mot et regelverk

• Vurderinger om for eksempel levert revisjonsrapport
– Er levert i tråd med bestilling

– «Den røde tråden» - RSK 001

• Problemstilling, kriterier, metode, data, vurderinger mv.

• Dersom ikke i tråd med bestillingen
– Gå i dialog med revisor

– Sekretariatet skal ikke selv gjøre manglende revisjonsarbeid

– Kan i  verste fall sende rapporten i retur

Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 18
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Innstillingsrett

• KU innstiller til kommunestyret i bl.a. følgende saker
• Plan for forvaltningsrevisjon

• Plan for selskapskontroll

• Forvaltningsrevisjonsrapporter

• Selskapskontrollrapporter

• Årsmelding for kontrollutvalget 

• Valg av revisjonsordning

• Eventuelt valg av revisor 

• Valg av sekretariatsordning 

• Eventuelt valg av sekretær
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Uttalelser

• Uttalelse i bl.a. følgende saker

• Årsregnskapet for kommunen

• Årsregnskap for kommunale foretak (KF)

• Prosjektregnskap

• Kontrollrapport fra skatteetaten
– rådmann ansvarlig for at kommunen har en forsvarlig 

skatteoppkreverfunksjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Uttalelse frå rådmannen

• Husk at rådmannen skal kunne uttale seg om saker før de går 
til kommunestyret, KL § 77.6. Dette gjelder ikke:

• Valg av revisjonsordning og revisor

• Valg av sekretariatsordning og sekretær

• Budsjettforslag for kontroll og tilsyn

• Årsmelding for kontrollutvalget

Fagkonferansen på Gardermoen 
30.05.2018
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Utsending og innkalling til møte

• Møteinnkalling ca. en uke før møtedato
– Sekretariatet bør ha dokumenthåndteringssystem

– En PDF-fil med bokmerker

– Legges ut på kommunens hjemmeside

• De fleste har i dag fått tildelt nettebrett el.
– E-post med lenke til hjemmesiden eller andre elektroniske 

løsninger

– Møteinnkalling som vedlegg til e-post

– Unntak at vi sender ut på papir

• Møtene må kunngjøres 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Avvikling av møte

• Vær ute i god tid og klargjør møterom

• Presse og publikum kan være til stede

• Skriv gjerne møteprotokoll underveis

• Vis gjerne på veggen hva du skriver
– Protokollen er da så og si ferdig i møtet

• Sekretær er utvalgets rådgiver underveis i  møtet

• Rydde møterom etter møtet 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Etterarbeid etter møtet

• Noen har rutine på at protokoll godkjennes i møtet

• Ev. finpuss møteprotokollen senest dagen etter møtet

• Send protokoll til leder for kvalitetssikring

– Ev. de som er valgt til å «undertegne» protokollen

• Protokollen legges ut på hjemmesiden

• Ekspeder innstillinger, vedtak og bestillinger

– Partsbrev, særutskrift, melding om vedtak osv.

• Ajourfør årsplan el.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Henvendelser til kontrollutvalget

• Vurdere mottatte henvendelser

• Eventuelt innhente nødvendige tilleggsopplysninger for å 
belyse saken bedre

• Er dette en sak som KU skal og bør behandle?

• Sett opp mot andre viktige saker og i forhold til budsjett

• Forslag til hvordan KU bør behandle saken videre
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Henvendelser til kontrollutvalget forts.

• KU ikke klageorgan

• KU skal ikke behandle politiske omkamper

• KU bestemmer selv om de vil behandle saken

• Varslinger fra ansatte etter arbeidsmiljøloven

• Eller varslinger fra andre

• Slik informasjon bør uansett behandles med 
varsomhet

Fagkonferansen på Gardermoen 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Valg av revisjonsordning

• Kommunereformen aktualiserer dette

• Kommunestyret velger selv etter innstilling fra KU

• Vi må kunne forberede slike saker

• Alle tre aktuelle varianter bør utredes
1. Ansatt i kommunen

2. Interkommunalt samarbeid

a) Også forberede sak om eventuell uttreden av  selskap

3. Konkurranseutsetting

• Ved alternativ 3 må vi kunne bistå KU i dette arbeidet
Fagkonferansen på Gardermoen 30.05.2018 27



23/18 Referat og orienteringer - 18/00065-4 Referat og orienteringer : Veileder KU sekretariat - Presentasjon FKT fagkonferansen 2018

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Valg av revisor

• Kommunestyret velger selv etter innstilling fra KU

• Sak til kommunestyret med nødvendige fullmakter

• Knytte til seg juridisk kompetanse

• Utarbeide konkurransegrunnlag

• Kunngjøre konkurransen

• Evaluere innkomne tilbud

• Forslag på valg av revisor til kommunestyret

• Skrive tildelingsbrev

• Behandle eventuelle klager
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Valg av sekretariatsordning

• Kommunereformen kan aktualisere dette

• Fellesnemden velger etter innstilling fra KU
– Avhengig av fullmakt som er gitt

• Vi kan ikke forberede slike saker – innhabil
– Bistå med å innhente faktaopplysninger?

• KU må selv gjøre jobben
– Administrasjon eller revisjon kan ikke bidra

– Settesekretariat er heller ikke bra

– Ev. kjøpe tjenesten 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Valg av sekretariatsordning forts.

• Alle tre aktuelle varianter bør også her utredes

1. Ansatt i kommunen

2. Interkommunalt samarbeid

3. Konkurranseutsetting
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Valg av sekretær

• Fellesenemnden etter innstilling fra KU
– Avhengig av fullmakt som er gitt

• Vi kan ikke forberede slike saker – innhabil

– Bistå med å innhente faktaopplysninger?

• KU må selv gjøre jobben

– Administrasjon eller revisjon kan ikke bidra

– Settesekretariat er heller ikke bra

– Ev. kjøpe tjenesten 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Ugreie sekretariatsordninger

• To kommuner som bytter sekretær er ikke bra
– Vanskelig å sikre uavhengighet, kompetanse og kapasitet

– Kan for eksempel ha felles samarbeid som kommer inn under 
selskapskontrollen

• Revisjonsfirmaer bør heller ikke velges som sekretær 
for kontrollutvalget
– Innsyn i konkurrenters forretningshemmeligheter ved 

konkurranseutsetting

Fagkonferansen på Gardermoen 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

KU sin rolle ved kommunereform

• Valg av revisor for fellesnemnda

• Valg av revisjonsordning for ny kommune

• Eventuelt valg av revisor for ny kommune

• Valg av sekretariatsordning i ny kommune

• Eventuelt valg av sekretær for ny kommune

• Fokus på intern kontroll i gammel og ny kommune

• Samordning av planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll

Fagkonferansen på Gardermoen 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariat.

Diverse

• Årsmelding for kontrollutvalget

• Folkevalgtopplæring

• Målform

• Aktuelle lenker
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 30.5.18 

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 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

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  

 Revisjonsberetning for 2017 15.4.18 FDR KU 30.5.18  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 30.5.18  

8. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

9. Rapporter fra revisjonen:     

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

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

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR   

 4. Erklæringer fra revisor  Høst  FDR KU 30.1.18  

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 

 

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan   

12. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18 Rådmann   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 6.3.18 Rådmann   

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

13. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

14. 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  
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