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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

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

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

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

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

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

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

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

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 17.3.2016 å bestille forvaltningsrevisjons-

prosjektet Kommunens møte med publikum.   

1.2 Sammendrag 

Revisjonsprosjektets formål er å undersøke om Nesodden kommune har ordninger som sikrer 

innbyggerne god service og kvalitet på tjenestene. Seks problemstillinger utredes: kommu-

nens serviceorientering og informasjon; mål, strategi og rutinebeskrivelser for service og 

tjenesteutføring; virksomhetenes kjennskap til mål og rutiner; etterlevelse av lovens krav og 

kommunens prosedyrer; kommunens omdømme; og kontroll og oppfølging av service og tje-

nestekvalitet. Rapporten gjennomgår fagområde Informasjon og digitale tjenester og virksom-

hetene Forebyggende og behandlende tjenester til voksne og Plan, bygg og geodata.  

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.3.1 Serviceorientering og informasjon 

Nesodden kommunes Kommunikasjonsstrategi vektlegger åpenhet og dialog. Kommunen 

benytter mange kommunikasjonsverktøy. Innbyggernes primære kilde til kommunal informa-

sjon er nettsidene, som har en brukervennlig struktur og leservennlige tekster. Digitalisering 

av skjemaer er i gang. Forbrukerrådets Kommunetesten 2016 gir Nesodden kommunes infor-

masjonstjenester topp skår. Rådmannens ledergruppes organisasjonskart er lagt ut på nett-

sidene, men administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, er ikke offentliggjort. 

Årsrapporten følger ikke den anbefalte formen i h.t. kommunal regnskapsstandard, noe 

rådmannen vil forbedre. Kommunens Klarspråkprosjekt vil gjennomgå tekster og bidra til 

språklig bevisstgjøring blant ansatte. 

1.3.2 Mål, strategi og rutinebeskrivelser for service og tjenesteutføring 

Nesodden kommune har et omfattende målstyringsopplegg med fire fokusområder, åtte inn-

satsområder, 27 overordnete styringsmål og ca. 800 spesifikke styringsmål. Rådmannen viser 

vilje til å målstyre kommunen og kontinuerlig forbedre tjenesteproduksjonen. Styringsdoku-

menters fremstilling av målstyringsopplegget synes imidlertid vanskelig tilgjengelig. Virk-

somhetene som revisor har undersøkt, har mål, strategier og rutinebeskrivelser. Plan, bygg og 

geodata er i gang med en strategisk snuoperasjon, men det gjenstår å levere resultater i form 

av raskere byggesaksbehandling og riktig Kostra-rapportering.  
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1.3.3 Virksomhetenes kjennskap til mål og rutiner 

Virksomhetene har kjennskap til Nesodden kommunes mål og rutiner på sine fagområder. 

Kompetansen baseres på ansattes profesjon, årlige kurs, månedlige virksomhetsmøter, ukent-

lige faggruppemøter og løpende kompetanseoverføring mellom medarbeidere. Ansatte får 

opplæring, selv om det ikke er nedfelt i kompetanseplaner eller virksomhetsplaner.  

1.3.4 Etterlevelse av lovens krav og kommunens prosedyrer 

Nesodden kommunes post- og journalrutiner legger forvaltningsloven, offentleglova og 

arkivlovas bestemmelser til grunn. Personopplysninger gjør det nødvendig å unnta en del 

dokumenter fra offentlighet (gradere). Tilsettingsdokumenter skal avgraderes når stilling er 

besatt; her har rutinen sviktet. Startsiden gir snarvei til "Postliste – innsyn". Gebyrer ilegges i 

henhold til gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret. Kommunens nettsider og vedtaksbrev 

opplyser om klageadgang. 22 klager på tildelingsteamets enkeltvedtak og byggesaksvedtak 

gikk til fylkesmannen i 2015; kommunen fikk medhold i 2/3 av disse klagesakene.  

 

Revisor finner at lovens krav og kommunens prosedyrer (service- og kvalitetsplakaten) etter-

leves i virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. Virksomhet Plan, bygg 

og geodata har omfattende restanser som vil vise seg som brudd på lovpålagte saksbehand-

lingsfrister i 2016. Den pågående omstilling vil trolig gi bedre resultater i 2017. 

1.3.5 Kommunens omdømme 

Revisors spørreundersøkelse indikerer at Nesodden kommunes omdømme er uforandret siden 

2010. Respondentene svarer også at de er "noen lunde" tilfredse med kommunens styring og 

tjenesteyting alt i alt (snittkarakter 3,3 av 6). Kommunen har meget tilfredse brukere av fysio-

terapitjenester, men mindre fornøyde byggesøkere. Kommunen kan vise til gode resultater på 

mange tjenesteområder; Kommunebarometer 2016 tilsier et godt omdømme. Kommunens 

innbyggerundersøkelse ved inngangen til 2017 vil gi viktige svar.  

1.3.6 Kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet 

Nesodden kommune har et omfattende system for kontroll og oppfølging av service og tje-

nestekvalitet gjennom målstyring, kvalitetssystem og kvalitetsråd. Dette tilrettelegger for at 

svikt i tjenestekvalitet og brukertilfredshet kan avdekkes av administrasjonen på et tidlig 

tidspunkt. 

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. Administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, bør offentliggjøres på 

kommunens nettsider. Det bør kunne kopieres og gjengis leselig i Word-dokumenter. 

Organisatorisk nivå under virksomheter og stabsområder bør gis en standard betegnelse.  

b. Et dokuments tittel bør være kort og refererbar. Dato på forside eller i forord hører med.  

c. Målstyringsopplegget bør gjennomgås med sikte på forenkling og tydelig begrepsbruk.  

d. Rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet bør oppdateres løpende.  

e. Service- og kvalitetsplakaten bør gis en mer synlig plassering på kommunens nettsider.   

f. Rutinen for å gradere (unnta fra offentlighet) og avgradere dokumenter bør gjennomgås.  

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget fastsatte følgende formål med prosjektet: "Undersøke om Nesodden kom-

mune har ordninger som sikrer innbyggerne god service og kvalitet på tjenestene og hvordan 

disse etterleves i virksomheter med mye bruker-/publikumskontakt."
1
 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:  

1. "Hvordan møter kommunen publikum, og hvor lett tilgjengelig er informasjonen de 

trenger? 

2. I hvilken grad er det utarbeidet mål, strategier og rutinebeskrivelser knyttet til service og 

tjenesteutføring? 

3. Har virksomhetene kjennskap til mål og rutiner, og får de ansatte tilstrekkelig opplæring? 

4. Etterleves lovens krav og egne prosedyrer/mål for tjenesteytingen? 

5. Har arbeidet med å øke omdømmet gitt resultater? 

6. I hvilken grad har kommunen et system for kontroll og oppfølging av service og 

tjenestekvalitet?" 

2.2 Presisering og avgrensning 

I samråd med kontrollutvalget ser prosjektet nærmere på to virksomheters møte med publi-

kum: Forebyggende og behandlende tjenester til voksne (fysioterapitjeneste) og Plan, bygg og 

geodata (byggesaksbehandling). Prosjektet dekker dermed både praktisk tjenesteyting og 

"byråkrati". Plan, bygg og geodata får mest spalteplass, på grunn av virksomhetens utford-

ringer. Kontrollperioden i forvaltningsrevisjonen er 2013–2016.  

 

Prosjektets formål angir "service og kvalitet" som nøkkelord. Problemstillingene, som går noe 

over i hverandre, besvares slik:  

1. Serviceorientering og informasjon: Her gjennomgås kommunens kommunikasjons-

strategi, internettsider og infosenter, samt presentasjonen av kommunens organisasjon og 

styringsdokumenter.  

2. Mål, strategi og rutinebeskrivelser for service og tjenesteutføring: Kommunens målsty-

ring og virksomheters mål, strategier og rutinebeskrivelser gjennomgås.
2
   

3. Virksomhetenes kjennskap til mål og rutiner: Her gjennomgås kjennskap til og praktise-

ring av mål og rutiner i stabsområde Informasjon og digitale tjenester og de to virksom-

hetene. Tillitsvalgte i Plan, bygg og geodata uttaler seg om virksomhetens situasjon.   

4. Etterlevelse av lovens krav og kommunens prosedyrer: Post- og journalrutiner, 

klagebehandling, fristoverholdelse og ilegging av gebyr gjennomgås. Saksbehandling i 

enkeltsaker gjennomgås ikke. Kommunens generelle serviceerklæring – service- og 

kvalitetsplakaten – presenteres her (s. 28), men berøres en rekke steder i rapporten.  

5. Kommunens omdømme: Kommunens brukerundersøkelser på de aktuelle fagområder 

gjennomgås. Revisor har telefonintervjuet fem brukere av fysioterapitjenester.
3
 Nesodden 

                                                           
1
 Publikum vil si "allmennheten", og service vil si "(kunde)betjening", ifølge Bokmålsordboka. Rapportens 

servicebegrep omfatter både tjenesteutførelsens innhold (det faglige) og form (kommunikasjon og stil).  

2 Prosedyre vil si "framgangsmåte", og rutine er en "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Ordene brukes 

synonymt i denne rapport. 

3
 Plan, bygg og geodatas utfordringer med restanser er vel kjent. Det er neppe behov for en spørreundersøkelse.  
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kommune gjennomførte innbyggerundersøkelse i 2010; en ny innbyggerundersøkelse sen-

des ut ved inngangen til 2017. I påvente av denne har revisor spurt 125 innbyggere på 

Nesoddfergen om kommunens omdømme.  

6. Kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet: Kommunens kvalitetssystem, 

avviksoppfølging, etiske reglement og varslingsrutiner gjennomgås.  

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Nesodden kommune hadde driftsinntekter på nesten 1,2 mrd. kr i årsregnskap 2015. Investe-

ringer i anleggsmidler utgjorde 117 mill. kr. Kommunens personell utfører til sammen 1000 

årsverk. Administrativ organisering fremgår av to organisasjonskart:  

 
Rådmannens ledergruppes organisasjonskart. Kilde: Nesodden.kommune.no, 17.8.2016.  

 

 
Administrativt organisasjonskart. Kilde: stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling, 4.5.2016. I hver firkant 

står HR-systemets organisasjonskode. Revisor har påpekt at organisasjonskartet ikke er leselig i normalt format. 
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Nesodden kommune samlet 1.1.2012 sine stabsfunksjoner i tre stabsområder: 

 Interne tjenester og kommunikasjon har 16 årsverk og ledes av stabssjef for Interne 

tjenester og kommunikasjon Rita Engen. Kommunikasjonsrådgiver (0,6 årsverk) er 

direkte underlagt stabssjefen. Stabsområdet har to fagområder:  

o Informasjon og digitale tjenester har 10,8 årsverk: fagsjef (1 årsverk), infosen-

ter (3 årsverk), dokumentsenter (3 årsverk), politisk sekretariat (2,2 årsverk), 

informasjon (0,8 årsverk) og diverse (0,8 årsverk).   

o IKT har 5 årsverk.  

 Økonomi og styring har 21 årsverk og ledes av stabssjef for Økonomi og styring Arve 

Ruud, herunder fagområde Budsjett og styring (12,3 årsverk).  

 Organisasjon og tjenesteutvikling har 19 årsverk (inkludert tre frikjøpte tillitsvalgte) 

og ledes av stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling Knut-Helge Rønning.  

 

To kommunalområder berøres i dette prosjektet: 

 Helse og omsorg har 322 årsverk og ledes av kommunalsjef for Helse og omsorg 

Anita Nilsen. Kommunalområdet har fem virksomheter, hvorav én berøres her:  

o Forebyggende og behandlende tjenester til voksne har 14,8 årsverk: 

virksomhetsleder (1 årsverk), tildelingsteam (6 årsverk), frisklivsentral (1 års-

verk), demenskoordinator (1 årsverk), ergoterapi (1,8 årsverk), fysioterapi/ 

hverdagsrehabilitering (3,5 årsverk) og logoped for voksne (0,5 årsverk).
4
  

 Plan, teknikk og miljø har 132 årsverk og ledes av kommunalsjef for Plan, teknikk og 

miljø Anne Dybevold. Kommunalområdet har fire virksomheter, hvorav én berøres 

her: 

o Plan, bygg og geodata (PBG) har 19,4 årsverk: virksomhetsleder (1 årsverk) og 

fagenhetene plan og miljø (5 årsverk, inkl. miljøvernrådgiver), byggesak (8 

årsverk, inkl. 1 engasjement) og geodata (5 årsverk), samt 0,4 årsverk i doku-

mentsenter/byggesaksarkiv.  

 

Kommunen har til sammen 31 virksomheter. Under stabsområdene er det seks fagområder.
5
  

 

Nesoddens folkemengde vokste med 251 innbyggere (1,4 %) i 2015 til 18 623 innbyggere 

(1.1.2016). 

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

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

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

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

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

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

denne standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

                                                           
4
 Forebyggende og behandlende tjenester til voksne omtales i kommunens dokumenter og nettsider også som 

"Forebyggende og behandlende tjenester for voksne". Revisor holder seg til organisasjonskartets "til voksne".  

5 Navn på organisatoriske enheter ned til virksomhet og stabsområders fagområder, som vist i administrativt 

organisasjonskart, skrives med stor forbokstav i denne rapport, for tydelighetens skyld. 
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1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

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

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

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

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

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

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

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

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

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

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

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

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

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

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier i dette prosjektet er hovedsakelig følgende lovverk (jf. litteratur-

liste): kommuneloven (1992), offentleglova (2006), forvaltningsloven (1967), arkivlova 

(1992), plan- og bygningsloven (2008) og helse- og omsorgstjenesteloven (2011).  

 

Også dokumenter fra kommunen kan være kilde til revisjonskriterier, samt kilde til fakta. 

Revisor har lagt til grunn følgende dokumenter fra Nesodden kommune (jf. litteraturliste): 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026, Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, 

Nesodden kommune årsberetning 2015, Folkehelseplan 2015–2019, brukerundersøkelser (KS' 

Bedrekommune) og dokumenter fra stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon m.fl. 

Nettsider hører også med her.  

 

Metoden i forvaltningsrevisjonsprosjektet er dokumentanalyse, intervju og statistisk analyse. 

Intervju omfatter møter med syv ansatte (og e-post-dialog med flere) og telefonintervju med 

fem fysioterapibrukere. Med bare fem respondenter kan vi ikke generalisere sikkert fra utvalg til 

populasjon.
6
 Tillitsvalgte for ansatte i virksomhet Plan, bygg og geodata valgte å gi et skriftlig 

svar (vedlegg 2).  

  

Revisor har også gjennomført en liten innbyggerundersøkelse: Spørreskjema (og blyant) ble 

utdelt til 125 innbyggere på Nesoddfergen fra Nesodden til Oslo om morgenen 8.9.2016. Med 

et relativt tilfeldig utvalg av hele 125 innbyggere gir metoden god representativitet på dette tids-

punktet, etter revisors oppfatning.
7
  

                                                           
6
 De fem brukerne ble tilfeldig utvalgt: 49 personer er for tiden registrert med fysioterapitjeneste. Revisor ba 

virksomhetsleder ordne brukerne alfabetisk og deretter plukke ut bruker nr. 7, 19, 25, 33 og 48. Et par brukere 

som er "kognitivt redusert", ble sjaltet ut i prosessen.  

7
 Folk på et kjøpesenter på dagtid kan gi litt andre svar. Tidspunktet er også vesentlig; ferske medieoppslag om 

kommunen kan prege folks oppfatninger. ("Siste tiders skriverier om maktmisbruk er skremmende!" kommen-

terte en respondent. Dagen etter spørreundersøkelsen ble det kjent at politiet har henlagt en anmeldelse mot 

rådmannen.) Åtte spørsmål om et komplekst objekt som kommunen, er dessuten lite.  
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Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2015 (endelige tall) er benyttet. Kostra er 

Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 

2001. Kommunesammenlikning gir et nyttig fugleperspektiv på kommunen. 

 

Andre forvaltningsrevisjonsrapporter, herunder Follo distriktsrevisjons Nye takter (2014) og 

Samhandlingsreformen (2015) for Nesodden kommune, er bakteppe for dette prosjektet. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurderinger og kon-

klusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer og kommunens veri-

fisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Aktivitet:  

17.3.2016: Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet.    

11.5.2016: Prosjektplan godkjent av kontrollutvalget.  

18.5.2016: Oppstartsbrev sendt til rådmann Geir Grimstad. 

16.6.2016:  Oppstartsmøte avholdt med stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon Rita 

Engen, som rådmannen utpekte som kontaktperson for prosjektet, og fagsjef for 

Informasjon og digitale tjenester Torunn Friisk. Møte med konstituert virksom-

hetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne Møyfrid S. 

Hopland.   

17.6.2016: Møte med virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata Gisle Totland.  

16.8.2016: Telefonintervju med brukere av fysioterapi.   

22.8.2016: Møte med kommunikasjonsrådgiver Marianne Rand-Hendriksen og rådgiver/ 

beredskaps- og sikkerhetsansvarlig Berit Soløy. Møte med virksomhetsleder 

(konstiuert) for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. 

23.8.2016: Møte med virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata. Brev fra tillitsvalgte. 

24.8.2016: Mail-dialog med fagsjef for Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling Ragnhild T. 

Danielsen og fagsjef for Budsjett og styring Steinar Dahlen.  

6.9.2016: Avsluttende møte med rådmann, stabssjef/kontaktperson og ovennevnte personer.   

8.9.2016: Spørreundersøkelse på Nesoddfergen fra Nesodden til Oslo (kl. 07:00 og 08:00). 

29.9.2016: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

10.10.2016: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS. 

18.10.2016: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Når aktiviteter strekker seg over flere dager, oppgis startdato. Personers navn oppgis første gang, deretter tittel. 

Else Maj Bach tiltrådte 1.9.2016 som virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. 

Hun deltok i avsluttende møte, men har ellers ikke deltatt i revisjonsprosjektet. 

 

Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i prosjektet. Rådmannens 

uttalelse til revisjonsrapporten ligger i vedlegg.   
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3 SERVICEORIENTERING OG INFORMASJON 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha en kommunikasjonsstrategi som viser hvordan kommunen møter 

publikum og informasjonen er tilgjengelig.  

 Offentleglovas krav om åpenhet/offentlighet rundt kommunens virksomhet skal oppfylles 

gjennom gode informasjonsrutiner.    

 Kommunens internettsider (hjemmesider) skal gi bred og oppdatert informasjon om 

kommunens tjenesteyting og lokalsamfunnet. Digitale (elektroniske) søknadsskjemaer 

som bruker lett kan utfylle og innsende, skal foreligge på mange områder. 

 Kommunens infosenter skal møte innbyggere som henvender seg fysisk og telefonisk, 

med serviceinnstilling.  

3.2 Fakta 

3.2.1 Kommunikasjonsstrategi 

Lederavtale for Rådmann i Nesodden kommune (2016/17) omtaler informasjon i et vedlegg 

om årlig utviklings- og resultatplan for rådmannen:  

 "Forbedre kommunikasjonen med innbyggerne, herunder kommunens digitale tjenester."  

 "Sikre at saksfremleggene utformes slik at sakene er godt og forsvarlig utredet, i et klart 

språk og allment forståelig."  

 "Informere innbyggerne om politiske saker og vedtak på en enkel og tilgjengelig måte."  

 

"De folkevalgte er opptatt av kommunens informasjonsopplegg. Nye generasjoners forvent-

ninger til kommunen står sentralt," poengterer rådmannen.  

 

Nesodden kommunes Kommunikasjonsstrategi (2015) påpeker i forordet (s. 2): "Den raske 

utviklingen av digitale kommunikasjonsverktøy gjør at vi ikke lenger kan tenke tradisjonelt 

og hierarkisk når vi kommuniserer. Vi må bruke de samme verktøyene og kanalene som 

omgivelsene. Det kommer til å gi kommunen store utfordringer i årene framover, både 

ressurs- og opplæringsmessig."  

  

Kapittel 3.1 Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet (s. 4) sier følgende om kommuni-

kasjonskanaler: "Saksbehandling og kommunikasjon med innbyggere foregår fortrinnsvis 

digitalt, men også muntlig og på papir. [...] I dag er alle skjemaer nedlastbare fra hjemmesi-

den, men ikke fullelektroniske. Politikerne har egen møteportal på nett, og alle saksdoku-

menter er digitale. All politisk saksbehandling ligger i sin helhet tilgjengelig på kommunens 

nettsider. Saker og dokumenter er elektronisk søkbare."  

 

Alle folkevalgte fikk utdelt Ipad (lesebrett) i 2013. Formannskaps- og kommunestyremøter 

overføres via web-tv på nett, både direkte og i arkiv koblet til enkeltsak. Kommunestyret har 

åpen spørretime i ordinære møter.  

Problemstilling nr. 1: Hvordan møter kommunen publikum, og hvor lett tilgjengelig er 

informasjonen de trenger?  
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Kapittel 3.2 Kommunikasjonsutfordringer (s. 4) poengterer: "Innbyggerne krever rask og 

oppdatert informasjon og innsyn i saker før de blir avgjort, slik at det blir reell borgermed-

virkning. Myndigheter og publikum krever digital selvbetjening, slik at kommunen blir til-

gjengelig hele døgnet. [...] Kommuneøkonomien blir stadig strammere, samtidig som befolk-

ningens forventninger og kravene til effektivisering av kommunens virksomhet blir større. 

Dette fører til krav om gode løsninger for smidig saksbehandling." 

 

Kapittel 4 Roller og ansvar (s. 5) opplyser: "Alle ledere har ansvar for å kommunisere om sitt 

fagområde. [...] De fleste virksomheter har personer som ved siden av sine primæroppgaver 

også har funksjon som webredaktører."  

 

Om ansattes ytringsfrihet står det (s. 5): "Ansatte oppfordres til fritt å uttale seg offentlig om 

kommunale forhold som er av betydning for brukere og ansatte, og gitt at det ikke er taushets-

belagt eller unntatt offentligheten. Ytringsfriheten må veies mot hensynet til lojalitetsplikten, 

avhengig av hvilken stilling/posisjon den enkelte har. Samtidig er det klart at ytringsfrihet er 

en menneskerett, og har juridisk forrang foran lojalitetsplikten. [...] Ansatte har rett og plikt til 

å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte. [...] Kommunikasjons-

ansvaret følger linjeprinsippet."  

 

Stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon opplyser at "denne formuleringen stammer 

fra politikerne, som er opptatt av at ansatte ikke skal knebles". Hun anser at ansattes uttalelser 

til pressen følger en ryddig praksis, der man først går tjenestevei med kritikk. Medieutspill fra 

ansatte forekommer relativt sjelden, ifølge kommunikasjonsrådgiver.  

 

Kommunikasjonsstrategis kapittel 6 Prinsipper for kommunikasjon (s. 6) fremhever at 

"Åpenhet og dialog skal prege all kommunikasjon med omverdenen". Dette utdypes med 

punktene "lederansvar", "linjeansvar", "åpen", "deltakende" og "brukervennlig". 

 

Kapittel 7 Kommunikasjonsmål og tiltak (s. 6) oppstiller fire "innsatsområde/kommunika-

sjonsmål":
8
  

1. Samfunnsutvikling: Lokaldemokrati og deltakelse. 

2. Tjenester og brukere: Helhetlig tjenestetilbud. 

3. Organisasjon og medarbeidere: En organisasjon for fremtiden. 

4. Økonomi: Forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Under fokusområde 1 Samfunnsutvikling (s. 7) fastsettes følgende mål: "Klart og forståelig 

språk i alle kanaler". Dette skal oppnås gjennom følgende tiltak: "Nesodden kommunes kom-

munikasjon skal tilpasses målgruppene og ta hensyn til mottakeren. Iverksette 'Klarspråkpro-

sjekt'."   

 

Klarspråk.no er utviklet av Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KS har 

bevilget 20 000 kr i tilskudd til Nesodden kommunes prosjekt. Prosjektet, som ledes av 

kommunikasjonsrådgiver og fagsjef for Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling, hadde sitt 

første møte i august 2016. Prosjektet vil gjennomgå nettsider og standardtekster i saksfrem-

legg og brevmaler og bidra til språklig bevisstgjøring blant kommunens ansatte. Maler i det 

nye fagsystemet ACOS Eiendom (byggesaksbehandlingssystem som er integrert med 

WebSak) vil gjennomgås høsten 2016; en fagdag for byggesaksbehandling vil avholdes.  

                                                           
8
 Samfunnsutvikling er fokusområde, mens lokaldemokrati og deltakelse er innsatsområde, ifølge Budsjett 2016 

handlingsprogram 2017–2019 (s. 7).  
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3.2.2 IKT-strategi – nettsider – e-skjemaer 

IKT-strategi 

Kommunikasjonsstrategi suppleres av Strategi for en digital hverdag – "En fremtidsrettet og 

overordnet plattform for kommunens IKT-satsning". IKT-strategien ble fastsatt av rådman-

nens ledergruppe i 2014. Noen utdrag fra Strategi for en digital hverdag (s. 4 og 5):  

 "I tråd med kommuneplanen, skal Nesodden, som e-kommune, tilby et bredt spekter 

av elektroniske tjenester. Strategien skal bygge opp under kommunens visjon: 'Sam-

men skaper vi det gode livet'."  

 "Innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører kan kommunisere enkelt og effek-

tivt med Nesodden kommune."  

 "Ansatte kan enkelt og effektivt innhente og utveksle informasjon internt og eksternt."  

 Regjeringen har i sitt digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne gitt målsettinger 

som også kommunene må følge opp. KS har utviklet en Digitaliseringsstrategi 2013– 

2016 for kommuner og fylkeskommuner. Nesodden kommunes strategi følger KS' 

anbefalinger og Datatilsynets Strategi for et godt personvern i digitaliseringen av 

offentlig sektor.  

 "Kommunen utvikler ikke egne programmer og system, men baserer seg på standard 

hyllevare ved innkjøp av system. Kommunen er tilknyttet det interkommunale samar-

beidsforumet IKT Follo. Vi deltar i vertskommunesamarbeid på drift av enkelte fag-

system, blant annet innen økonomi og kart." (Disse drives av Ski kommune.)  

 

Seks kommuner (Ås, Oppegård, Frogn, Ski, Vestby og Nesodden) etablerte i mai 2014 IKT 

Follo – et administrativt vertskommunesamarbeid som ivaretar drift og forvaltning av felles-

systemer. Alle kommunene har sine egne IKT-avdelinger, som håndterer IKT-systemer som 

ikke koordineres av IKT Follo.  

 

Ved siden av felles IKT-drift omfatter IKT Follo-samarbeidet en rekke nettverksgrupper, bl.a. 

for geodata, kommunikasjonsnettverk og arkivnettverk. Nettverksgruppene møtes annenhver 

måned og utveksler erfaringer om rutiner, f.eks. for implementering av Riksarkivets oppbeva-

rings- og kassasjonsregler. Fagsjef for Informasjon og digitale tjenester anser nettverkssamar-

beidet som meget nyttig.  

 

Nettsider 

Nesodden kommunes nettsideportal er levert av ACOS AS, Sotra/Oslo, som også har levert 

WebSak – kommunens sak-/arkivsystem. "Kommunens nettside har ca 26 500 brukere pr mnd 

(mars 2015). Det ser ut til at antall brukere er stabilt. Bruk av mobil er økende, på bekostning 

av pc og nettbrett. Kommunen lanserte en ny nettside november 2014 med universell utfor-

ming og design tilpasset mobil, nettbrett og pc," opplyser Kommunikasjonsstrategi (s. 4).  

 

Universell utforming vil her si at informasjonen er tilgjengelig også for syns- og hørselshem-

mede gjennom mulighet til å forstørre skrift og lytte til tekst. Kommunens nettsider kan lyttes 

til ved å trykke på ikonet for lyd til høyre i skjermbildet, markere tekst og trykke på start-

knappen øverst til venstre. Revisor konstaterer at lydkvaliteten er god. Nedlastede dokumen-

ter, f.eks. kommunens årsberetning, kan ikke lyttes til. 

 

Startsiden på kommunens nettsider fylles av en rekke menyer og søkefelt. Menyene er noe 

overlappende – med flere innganger til samme stoff. På mange nettsider får man spørsmålet: 

"Fant du det du lette etter? Ja. Nei." "Her får vi mange nyttige tilbakemeldinger," poengterer 
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fagsjefen (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 6 om å lære av brukernes erfaringer).  

 

"Staben har gjort en stor innsats for kvalitetsheving av kommunens nettsider; de er nå gode og 

oversiktlige," synes virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. 

Hun passer selv på at nettsidene til hennes virksomhet hele tiden er oppdatert. Når hun gir 

beskjed om endringer, oppdateres nettsidene samme dag av Informasjon og digitale tjenester.  

 

"Kommunen har i april 2015 over 1 700 tilhengere på sin offisielle Facebook-side, og over 

800 følgere på Twitter. [...] Sosiale medier har et stort potensiale. F.eks. nådde en sak på 

Facebook om kikhosteøkning på Nesodden over 23 500 personer," opplyser Kommunika-

sjonsstrategi (s. 4). 

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Nesodden kommune (2015) presiserer (s. 1): 

"Kommunens nettside er hovedkanalen for informasjon. Sosiale medier kan brukes for å lede 

publikum til våre nettsider. De kan være verktøy for å få råd og innspill, svare på spørsmål og 

spre informasjon. Nesodden kommunes helhetlige hovedsider på Facebook og Twitter er 

kommunens hovedkanaler på sosiale medier, og det er ønskelig at ledere følger med og bruker 

disse aktivt".  

 

E-skjemaer 

Nye e-skjemaer (digitale skjemaer) fra ACOS, som skreddersys etter kommunens behov, er 

implementert det siste året. E-skjemaer utfylles av søker på PC og innsendes over internett. 

Opplysningene går rett inn i WebSak. Automatisk datafangst sparer kommunen for arbeid.  

 

Noen av virksomhet Plan, bygg og geodatas skjemaer er digitaliserte. Nesodden kommune 

benytter dessuten "ByggSøk", som er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sine digitale stan-

dardskjemaer for kommuner. 

 

Kommunikasjonsrådgiver opplyser at omlegging til digitale skjemaer er en omfattende pro-

sess; det er ikke bare å "sette strøm på et skjema". I samarbeid med de ansvarlige for tjenesten 

gjennomgås hele prosessen som brukeren må gjennom for å motta en tjeneste.  

 

Fagsjef for informasjon og digitale tjenester opplyser at Nesodden kommune nå benytter til 

sammen 121 skjemaer: 83 papirskjemaer og 38 e-skjemaer.
9
 31,4 % av skjemaene er digitale. 

Mange skjemaer vil bli digitalisert i 2017.  

 

Rådmannens ledergruppe besluttet 10.5.2016 å etablere eForum i Nesodden kommune – en 

koordinerende gruppe som skal bidra til å utvikle Nesodden som e-kommune. eForum skal 

utarbeide årlige handlingsplaner for digitalisering av tjenester i samråd med tjenesteområdene. 

eForum holdt sitt første møte i juli 2016. En temadag for ansatte vil holdes høsten 2016.  

3.2.3 Infosenter 

Kommunesenteret "Tangenten" med 11 500 m
2
 bygningsareal, som ble innflyttet i mars 2012, 

er Nesodden kommunes rådhus. "Tangenten er et populært møtested for Nesoddens innbyg-

gere, og mange hundre mennesker er innom daglig. Huset er også arbeidsplass for ca 250 

ansatte," opplyser nettsidene. Dette inkluderer infosenter, administrasjon, bibliotek, kultur-

                                                           
9
 Skjemaer som finnes både i papirform og e-form, telles som e-skjemaer. Skjemaene er både egenutviklete og 

fra eksterne leverandører.  
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skole, helsestasjon og kafé (som drives privat), samt Tangenåsen ungdomsskole med separat 

inngang. Ordføreren har kontor i 1. etasje; hun er eneste ansatt med eget kontor. 

 

Infosenteret omfatter skranke og sentralbord. Rutinebeskrivelse for infosenteret er ikke utar-

beidet, men en tjenestebeskrivelse for publikum ligger på nettside. Fagsjef for Informasjon og 

digitale tjenester redegjør for infosenterets arbeid (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 3 

om tilgjengelighet og informasjon): 

 Åpningstid: Alle dager kl. 08:00–15:45 (kl. 15:00 i perioden 1.5.–31.8.). 

 Hovedoppgaven er å bistå publikum med kontaktinfo til saksbehandlere. Faglige 

spørsmål besvares normalt ikke. 

 Besøkende som ikke treffer saksbehandler, får oppgitt direkte tlf.nr. og e-postadresse. 

 Ordfører har "åpent kontor" èn dag i måneden med drop-in for innbyggere. Kultursjef 

har "åpent kontor" en halv dag i måneden. 

 Infoskjerm viser arrangementer, aktiviteter og møter i Tangenten, samt viktig informa-

sjon til innbyggerne, f.eks. vedrørende vanningsrestriksjoner om sommeren.  

 Oppslagstavle der innbyggere kan henge opp oppslag.  

 Brosjyrehylle med diverse informasjonsbrosjyrer, skjemaer og høringsdokumenter. 

 To publikums-PC-er gir tilgang til internett og kommunale dokumenter, f.eks. bygge-

saksarkiv. Flere publikums-PC-er står i biblioteket. 

 Ekstra bemanning av fagpersoner ved barnehageopptak m.m. 

 Saksbehandling av skjenke- og serveringssaker, samt mulighet for å ta kunnskapsprø-

ven i alkoholloven og etablererprøve for serveringsvirksomhet.  

 Saksbehandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, 

parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ledsagerbevis, salg av krykker, innleve-

ring av vannprøver, billettsalg for konserter/teater, utlevering/mottak av nøkler til 

kommunens utleielokaler, utdeling av kommunepins og mottak av forhåndsstemmer 

ved valg.   

 

Nesodden kommunes sentralbord (hovedtlf.nr. 66 96 43 00) mottok tilsammen 46 843 inn-

ringinger i åpningstiden i 2015. (4 975 innringinger på kveld, natt og helg er fratrukket.) Dette 

utgjør gjennomsnittlig 204 telefoner per arbeidsdag. Fagsjefens telefonstatistikk viser at 67 % 

ble besvart av sentralbordets ansatte i løpet av 0–60 sekunder; 96 % i løpet av 0–120 sekun-

der. 4 % av innringerne måtte altså vente mer enn 2 minutter. Telefonstatistikken viser ikke 

rådhusansattes tilgjengelighet når telefon settes over til en ansatt; ei heller når publikum ringer 

direktenummer eller mobiltelefon. Mange ansatte har mobiltelefon fra arbeidsgiver.  

 

Kommunen har telefonsystemet Trio. Et telefonsystemprosjekt i 2017 vil se på sentralbord-

løsningen. Kanskje blir det mer bruk av mobiltelefon. Det vurderes å innføre opplesning av 

melding med tastevalg fra kommunens hovedtelefonnr.   

 

Ansatte er pålagt å registrere fravær fra kontoret i Outlook. De fleste ansatte gjør dette, men 

noen er ikke gode på det, ifølge fagsjef for Informasjon og digitale tjenester.  

 

Når innbyggere ønsker et møte med en saksbehandler, ringer de som regel på forhånd og 

avtaler. Saksbehandler får dermed sjanse til å forberede seg. Nettsider og informasjonsmøter 

fyller mye av innbyggernes informasjonsbehov og reduserer påtrykket på saksbehandlerne.    
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3.2.4 Virksomheters service/informasjon  

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne 

Nettsidene "Fysioterapi" og "Ergoterapi" orienterer om kommunens tjenesteyting på fagom-

rådene. Når fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre helsearbeidere møter brukere, har de på 

seg ID-skilt og medbringer visittkort (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 1 om å presen-

tere seg).  

 

Plan, bygg og geodata 

Nettsiden "Plan, bygg og geodata" orienterer om kommunens tjenesteyting på fagområdet. På 

startsiden står det "Hva skal til for å kunne få en dispensasjon?", som henviser til en veileder 

utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som hjelp til saksbehandlere i dispensasjons-

saker etter plan- og bygningsloven. "Dette er informasjon som også vil være svært nyttig for 

deg som skal søke." 

 

Innbyggere kunne tidligere kontakte byggesaksbehandlere alle dager med spørsmål om 

byggesak. Virksomheten begrenset 1.11.2015 publikumsinformasjonen til tre dager i uken. 

Byggesaksbehandlerne ble samtidig inndelt i en vaktordning, slik at de får konsentrere seg 

mer om saksbehandling. Publikum avtaler time med infosenteret for samtale på telefon eller i 

møte noen dager senere, slik at den ansatte kan forberede seg til samtalen. "Det er ledig time i 

morgen!" poengterer virksomhetsleder og viser booking-kalenderen i Microsoft Outlook.  

 

Plan, bygg og geodata samarbeider nært med Interne tjenester og informasjon. 0,4 årsverk i 

dokumentsenteret arbeider med byggesaksarkivet; stillingen finansieres av byggesaksgebyrer. 

Når nye reguleringsplaner legges ut til høring, holdes åpne møter for informasjon og innspill. 

3.2.5 Helhetlig informasjonsopplegg 

Startsidens meny "Snarveier" inneholder punktet "Informasjon fra kommunen?", som leder til 

et digitalt spørreskjema. Her kan publikum gi uttrykk for hvordan de ønsker informasjonen fra 

kommunen presentert (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 6 om å lære av brukernes erfa-

ringer). Fra mai 2015 til mai 2016 kom det inn 98 svar. Noen resultater:   

 81 % av respondentene henter sin informasjon fra kommunens nettsider. 

 57 % bruker kommunens Facebook-sider.  

 30 % bruker "Kommunen informerer" i lokalavisa "Amta" (nett og papir). 

 28 % buker Foreningsnytt. 

 

Forbrukerrådet gjennomfører en årlig test av servicenivået i norske kommuner: "Testmedar-

beidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommu-

ner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Vi har sendt fire separate e-pos-

ter, og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter 19 forskjellige 

informasjonselement på hver kommunes nettside. Til sammen er de 428 kommunene i Norge, 

samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 21 707 punkter. [...] Testen er utført i 

januar og februar i 2016. Vi har testet service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Vi har 

ikke testet selve tjenestenes kvalitet." (Forbrukerradet.no/kommunetesten.)10    

 

                                                           
10

 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført årlige tester av kommunale nettsteder, men fra 2015 

er dette redusert til noen få offentlige nettsteder. Difi har ikke testet Nesodden kommunes nettsider i 2015 og 

2016. Denne rapport konsentrerer seg derfor om Forbrukerrådets kommunetest. 
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Kommunetesten 2016 gir resultater for Nesodden kommunes servicenivå på syv tjenesteområ-

der. Nesodden kommunes informasjonstjenester får topp skår (100 poeng på skala 1–100). 

Høy skår får også fritid/kultur (95 poeng), pleie/omsorg (79 poeng) og sosiale tjenester (70 

poeng) når det gjelder servicenivå. Lav skår får helse (10 poeng) og barn/skole (25 poeng). 

Kommunens totalskår på 61 poeng kan sammenliknes med:  

 Fylkesgjennomsnitt (Oslo og Akershus): 61 poeng. Nesodden kom på 12. plass blant 

23 kommuner. I Follo skårer bare Frogn og Ski over Nesodden kommune. 

 Landsgjennomsnitt: 55 poeng. Nesodden ble nr. 108 i landet. 

 

Nesodden kommunes totalskår har de siste seks årene ligget stabilt rundt 60 poeng:  

 

 
 Kilde: Forbrukerrådets Kommunetesten 2016. Nesodden kommune er testet i årene som er markert i grafen.  

3.2.6 Organisasjonskart – organisatoriske navn  

Rådmannens ledergruppes organisasjonskart (jf. s. 6) er offentliggjort i Nesodden kommune 

årsberetning 2015 (s. 40) og på nettsidene. Dette viser bare toppen av pyramiden. Revisor 

etterlyste derfor hele administrasjonens organisasjonskart første gang i oktober 2015. Etter en 

ny forespørsel kom det 4.5.2016. Revisor var likevel ikke fornøyd, for det første fordi organi-

sasjonskartet ikke er lagt ut på kommunens åpne nettsider, for det andre fordi det ikke er 

leselig når det gjengis i normalt format (A4, stående).  

 

Stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon ga uttrykk for at administrativt organisa-

sjonskart er en "intern oversikt", samt at hvis det først legges ut, må det være interaktivt 

(klikkbart). "Det vil bli vurdert på noe sikt."  

  

I organisasjonskartet for rådmannens ledergruppe (jf. s. 6) sto det på nettsidene i juni 2016 

"Teknikk, miljø og plan". Etter revisors påpekning av navnefeil ble det korrigert til "Plan, 

teknikk og miljø". Andre navnevarianter, som "teknikk og miljø" og "plan og teknikk", ble 

også lukt vekk fra nettsidene.  

 

Organisasjonsnivået under virksomhet har uklar generell betegnelse: Er det "fagområde", 

"faggruppe", "fagenhet", "team" eller "avdeling"? Spørsmålet melder seg også for nivået 

under stabsområde; en mellomleder kalte også dette for "stabsområde".
11

   

                                                           
11

 Revisor påpekte at dette svarer til å si at et kompani består av flere kompanier. "Tror løsningen er at vi kaller 

oss for et fagområde i stab," svarte lederen.  
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3.2.7 Styringsdokumenter 

Noen dokumenter fra Nesodden kommune har uklare dokumenttitler. Kommunen har et viktig 

dokument som ifølge forsiden heter: "Handlingsprogram Økonomiplan for 2017 – 2019 Bud-

sjett 2016". Skal vi omtale dokumentet med denne tittelen? I bunntekst på hver side står det: 

"Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019". Revisor antar at dette er ment å være doku-

mentets tittel.  

 

På et annet dokuments forside står det "Nesodden kommune årsrberetning" til venstre og 

"2015" til høyre. Sett bort fra trykkfeilen ("årsrberetning") og den kreative delingen av titte-

len, antar vi at dette dokumentet heter Nesodden kommune årsberetning 2015. Utgivers navn 

er ikke vanlig i dokumenttitler, men viktigere er at Kommunal regnskapsstandard nr. 6 sier 

følgende (punkt 3.2): "Mange kommuner utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap 

og årsberetning, ofte inneholder rapportering av oppnådde resultater, analyser og vurderinger 

av kommunens tjenesteproduksjon, viktige hendelser, framtidige utfordringer m.v." Nesodden 

kommune bør våren 2017 avgi Årsrapport 2016 med tre deler:
12

   

 Årsregnskap: Pliktig del i henhold til kommuneloven § 48: "Kommuner og fyl-

keskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning." Års-

regnskapet kan om ønskelig plasseres bakerst i årsrapporten.  

 Årsberetning: Pliktig del i henhold til kommuneloven. "Årsberetningen presenterer og 

analyserer kommunens utvikling på overordnet nivå," ifølge Kommunal regnskaps-

standard nr. 6 (punkt 3.2).  

 Annen informasjon om kommunen (ikke pliktig del): Tilleggsinformasjon som 

supplerer/utdyper årsberetningen.   

 

Nettsiden "Regnskapet i Nesodden kommune for 2015" (pressemelding 19.2.2016) gir en 

kortfattet omtale av regnskapet. Pressemeldingen vedlegger imidlertid ikke årsregnskapet, til 

tross for at det var offentlig fra 15.2.2016.  

3.3 Vurdering 

Nesodden kommunes Kommunikasjonsstrategi viser at kommunen har mange verktøy i sin 

kommunikasjonsverktøykasse. Kommunen akter åpenbart å henge med i digitaliseringen.  

 

Kommunikasjonsstrategiens slagord – åpenhet og dialog – materialiseres i Tangenten: Her 

inviteres publikum inn i kommunesenteret, noe som bidrar til at kommuneadministrasjonen 

oppfattes som lett tilgjengelig. Innbyggere som henvender seg fysisk og telefonisk, blir etter 

revisors vurdering møtt av infosenteret på en effektiv, informativ og vennlig måte – med ser-

viceinnstilling. 

 

Av hensyn til kommunens omdømme bør ansattes kritikk først rettes internt og dernest even-

tuelt eksternt, etter revisors oppfatning. Dette kunne ha vært presisert i Kommunikasjonsstra-

tegi. Flere ledere opplyser imidlertid at dette er dagens praksis. Kritiske synspunkter drøftes 

ofte innad i administrasjonen; medieutspill fra ansatte forekommer relativt sjeldent.  

 

                                                           
12

 Follo distriktsrevisjon IKS påpekte dette i revisjonsbrev nr. 1 (22.4.2016). Rådmannen svarte (brev 4.5.2016) 

at påpekningen tas til etterretning; dokumentet vil senere bli utarbeidet med dette skillet.    
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Nesodden kommunes nettsider og Facebook-sider er innbyggernes viktigste kilde til informa-

sjon om kommunen, ifølge mottatte svar på digitalt spørreskjema. Dette tyder på at nettsidene 

ansees som informative.  

 

Forbrukerrådets Kommunetesten 2016 gir Nesodden kommunes informasjonstjenester topp 

skår (100 poeng). Kommunens totalskår (61 poeng) er likt med fylkesgjennomsnittet (Oslo og 

Akershus) og høyere enn landsgjennomsnittet (55 poeng).  

 

Dette bekrefter inntrykket av Nesodden kommunes informasjonsopplegg som meget godt og 

profesjonelt i det store og hele. Kommunens nettsider har en brukervennlig struktur, leser-

vennlige tekster og oppdatert informasjon. Startsiden inneholder bl.a. menyene "Siste nytt" og 

"Hva skjer". Revisor foreslår at overskrifter utdypes med en kort ingress, som lokker leseren 

til å klikke for å lese mer. Stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon opplyser at man 

vurderer dette. Det gjenstår fortsatt en del på digitalisering av skjemaer; mye vil bli gjort i 

2017.  

 

Rådmannens ledergruppes organisasjonskart er offentliggjort i Nesodden kommune årsberet-

ning 2015 og på nettsidene. Administrativt organisasjonskart, som også viser virksomhetene, 

er derimot ikke offentliggjort. Administrasjonens organisering angår folkevalgte og innbyg-

gere; at folk får se administrasjonens inndeling – ikke bare på toppen – er et minstekrav til 

åpenhet og innsyn. Enhver kommune bør offentliggjøre et organisasjonskart som er fullsten-

dig (ned til virksomheter) og kan gjengis. Nesodden kommunes rådmann uttalte i avsluttende 

møte med revisor at administrativt organisasjonskart vil bli offentliggjort på kommunens nett-

sider. 

 

Revisor offentliggjør organisasjonskartet i denne rapport (s. 6), men dessverre er det uleselig i 

normalt format (A4, stående). Administrativt organisasjonskart trenger ikke inneholde interne 

koder og være klikkbart, men det trenger å bli smalere og lengre.
13

  

 

Det organisatoriske nivået under virksomheter og stabsområder omtales med ymse betegnel-

ser (fagområde, fagenhet, avdeling etc.). Dette bidrar til å tåkelegge kommuneorganisasjonen.  

 

Et dokument bør ha en kort og grei tittel som kan refereres; utdypende undertittel kan benyt-

tes. Dato bør stå på dokumentets forside eller i forord; udaterte dokumenter er i grunnen 

nulliteter. Også paginering (sidetall) hører med, ikke minst i sentrale dokumenter som 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2016.  

 

Nesodden kommunes kommende Årsrapport 2016 bør inneholde tre bestanddeler: årsregn-

skap (pliktig), årsberetning (pliktig) og annen/mer informasjon om kommunen (ikke pliktig). 

En slik tredeling vil gjøre kommunens årsrapport til det formelle dokumentet det skal være, 

supplert med utfyllende og popularisert informasjon.   

 

Nesodden kommunes klarspråkprosjekt vil gjennomgå nettsider og standardtekster i saks-

fremlegg og brevmaler, samt bidra til språklig bevisstgjøring blant kommunens ansatte. 

  

                                                           
13

 Stabsboksene kan gå ut til siden fra loddrett strek under rådmannen. Dette vil gi bedre gjengivelse - og synlig-

gjøre at stab er forskjellig fra virksomhet. 
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4 MÅL, STRATEGI OG RUTINEBESKRIVELSER FOR SERVICE OG 

TJENESTEUTFØRING 

 

 
 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha mål, strategier og rutinebeskrivelser for tjenesteutføring.  

4.2 Fakta 

4.2.1 Målstyringsopplegg 

Mål og strategier for tjenesteutføringen er nedfelt i Nesodden kommunes målstyringsopplegg. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 3; upaginert) setter opp fire fokusområder 

med til sammen åtte innsatsområder:  

1. Samfunnsutvikling: 

 Folkehelse og levekår. 

 Lokaldemokrati og deltakelse. 

 Næringsutvikling. 

 Stedsutvikling. 

 Kommunikasjon og samferdsel. 

2. Tjenester og brukere: 

 Helhetlig tjenestetilbud. 

3. Organisasjon og medarbeidere:  

 En organisasjon for framtiden. 

4. Økonomi: 

 Forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 sitt kapittel 2.2 Kommuneplanens fokusområder, 

innsatsområder og mål (s. 6) viser en tabell over fokusområder og deres underliggende inn-

satsområder. Begrepene benyttes i kapittel 2.3 Innarbeidede tiltak tilknyttet kommuneplanens 

målsetninger.  

 

Kapittel 2.4 Overordnede styringsmål for Nesodden kommune (s. 12) opplyser: "Nesodden 

kommune innførte målstyring i 2010. Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes 

overordnede styringsmål." Oversikten inneholder totalt 27 overordnete styringsmål. Tabellen 

viser fokusområder (nivå 1) og overordnete styringsmål (nivå 3), men ikke innsatsområder 

(nivå 2).  

  

Alle virksomheter velger sine egne spesifikke styringsmål (nivå 4; også kalt parametre) i sam-

arbeid med sine ansatte. Mange henter data fra brukerundersøkelser. Spesifikke styringsmål 

gjengis i styringskort i budsjettet/handlingsprogrammets kapittel 3.6. Fagsjef for Budsjett og 

styring har ikke talt opp totalt antall spesifikke styringsmål for kommunen. Revisor anslår at 

det er over 800 spesifikke styringsmål (37 virksomheter og fagområder * ca. 22).  

 

Problemstilling nr. 2:  I hvilken grad er det utarbeidet mål, strategier og rutinebeskrivelser 

knyttet til service og tjenesteutføring? 
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Revisor oppsummerer at Nesodden kommunes målstyringsopplegg omfatter et mål/middel-

hierarki med fire nivåer:
14

  

1 Fokusområde (fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel). 

1.1 Innsatsområde (fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel).  

1.1.1 Overordnet styringsmål (fastsettes i budsjett/handlingsprogram). 

1.1.1.1 Spesifikt styringsmål (fastsettes i budsjett/handlingsprogram). 

 

Målstyringsopplegget omfatter fire fokusområder, åtte innsatsområder, 27 overordnete sty-

ringsmål og ca. 800 spesifikke styringsmål.  

 

"Styringssignaler til virksomhetene gis i stor grad gjennom målekortene i budsjett/ handlings-

program," uttaler fagsjef for Budsjett og styring til revisor. Rådmannen poengterer at målsty-

ringen også har en funksjon i budsjettprosessen; det er derfor viktig at politikerne forstår og 

bruker målstyringen.   

4.2.2 Virksomheters mål, strategier og rutinebeskrivelser 

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne 

Folkehelseplan 2015-2019 beskriver målstyringen slik (s. 1): "Handlingsprogrammet med 

økonomiplan har overordnet styringskort hvor folkehelsemål skal være beskrevet. Den enkelte 

virksomhet skal også ha folkehelsemål i sine målekort. [...] Folkehelseloven gir kommunen 

ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. [...] Planen skal rullere 

hvert fjerde år."  

 

Under fokusområde "samfunnsutvikling" finner vi innsatsområdet "folkehelse og levekår". 

Folkehelseplan 2015–2019 redegjør (s. 2): "Målene [dvs. overordnete styringsmål] for inn-

satsområdet 'folkehelse og levekår' er:   

 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet 

 Gode skole- og barnehagetilbud 

 Gode helse- og omsorgstjenester 

 Økt fokus på forebygging 

 Utjevning av sosiale forskjeller 

 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse 

 Bevaring av kommunens unike miljøkvaliteter, herunder landskapet, friluftsmulighete-

ne og det biologiske mangfoldet 

 Oppnå god miljøtilstand i kommunens vassdrag, jfr. kommunens miljømål for vann-

forekomster, og sikre rent drikkevann til kommunens innbyggere 

 Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv." 

 

"Flere av målene som er beskrevet som kommunens folkehelsemål drøftes hovedsakelig i 

andre planer. For eksempel drøftes: 

 Gode skole- og barnehagetilbud i Barnehageplanen 2013–2017, Plan for overgang 

barnehage til skole 2012–2015 og Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen 'Lære for 

livet!' 2012–2016. 

 Gode helse- og omsorgstjenester i Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester 

2011–2020 og Ruspolitisk handlingsplan 2012–2015." 

 

                                                           
14

 Administrasjonen omtaler det delvis som to nivåer, jf. styringsdokumenter nevnt i parentes. 
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Nevnte kommunedelplan, som har tittelen Kommuneplan for helse- og omsorgstjenester 

2011–2020, sier følgende i kapittel 9.1.3 Folkehelse/forebygging/friskliv (s. 20): "Kommunen 

skal ha fokus på forebygging og god dialog med innbyggerne. Dette er en erkjennelse av at 

god helse først og fremst ikke skapes i helse- og omsorgstjenesten, men gjennom levekår, 

livsbetingelser og livsstil. Folkehelsearbeid er kommunens totale innsats for å opprettholde, 

bedre og fremme befolkningens helse gjennom å redusere faktorer som medfører helserisiko, 

og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. For å lykkes i det forebyggende arbeid, er det 

nødvendig med god informasjon og tidlig innsats. Nesodden bør utvikle egen frisklivsentral 

som kan arbeide for å forebygge sykdom og vedlikeholde helsen til de som har utviklet 

kroniske lidelser." Frisklivsentralen ble etablert i 2013.  

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 har tabellen "Forebyggende og behandl. tjenes-

ter for voksne" (s. 77), der 25 spesifikke styringsmål, fordelt på de fire fokusområdene, tall-

festes. Under "Tjenester: Gjelder fysio- og ergoterapi" står bl.a. det spesifikke styringsmålet 

"Resultat for brukerne": 

 "Resultat 2014: 5,3". (Dette er resultat fra brukerundersøkelse på skala 1–6; 6 er best.)  

 "Status 2015: 4,3" (dvs. siste års resultat).  

 "Mål 2016: 4,8".  

 

Fagspesifikke rutinebeskrivelser for virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester til 

voksne ligger i kvalitetssystemet, som er levert av Compilo AS, Fornebu. Virksomhetsleder 

opplyser at rutinebeskrivelsene benyttes mest av nyansatte; erfarne medarbeidere behersker 

rutinene. Kollegaene veileder hverandre i faggrupper. Virksomhetsleder utfører en del 

løpende oppdatering av rutinebeskrivelsene. 

 

I forbindelse med viktigheten av å unngå passivisering av eldre etter sykehusopphold, opply-

ser virksomhetsleder at ergo- og fysioterapitjenesten som regel ringer dagen etter at personen 

har kommet hjem fra sykehus. Rutinen i praksis er altså god – og samsvarer med service- og 

kvalitetsplakatens punkt 5 om å avklare behov. Men rutinebeskrivelsen er ikke oppdatert: "I 

kvalitetssystemet står det innen to veker, men den rutinen er nok utarbeida før samhandlings-

reformen," medgir virksomhetsleder.  

 

Til dette kommenterer rådgiver (beredskaps- og sikkerhetsansvarlig): "Virksomhetsleder er 

ansvarlig for at lovkrav innfris og at nødvendig dokumentasjon, herunder prosedyrer, utvikles 

og revideres. Fagsjef har ansvar for tjenestekvalitet på sitt område. Som kvalitetsrådgiver og 

systemansvarlig for kvalitetssystemet, bistår jeg virksomhetene med utvikling av prosedyrer 

når det er ønskelig, men er ikke ansvarlig for revisjon av alle dokumenter i systemet. Helse og 

omsorg har fagutviklingssykepleier som bistår helsetjenestene mye med kvalitetsutviklings-

arbeid." Prosedyren Utarbeiding av prosedyrer til kvalitetssystemet veileder virksomhetene i 

dette. 

 

Plan, bygg og geodata 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 har en tabell med styringsmål for Plan, bygg og 

geodata (s. 91). Nesodden kommune årsberetning 2015 (s. 114-117) gir etter revisors mening 

en bedre situasjonsbeskrivelse for virksomheten.  

 

Da ny virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata tiltrådte i september 2015, var det 350 

restanser (ubehandlete saker), som går tilbake til 2012. Virksomhetsleder opplyser at restan-

sene bygget seg opp som følge av:   
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 Ukomplette søknader – mangelbrev: Mange byggesøknader er ukomplette. 

Saksbehandlerne har brukt mye tid på å skrive brev om mangler i byggesøknader.  

 Publikums purringer: Restansene medførte at om lag halvparten av publikums 

henvendelser til virksomheten dreide seg om status på byggesak.  

 Ulovlighetssaker: Snik-oppførte brygger i strandsonen o.l. har en forholdsvis stor 

utbredelse i Nesodden. Ulovlighetssaker tar mye tid.  

 Dispensasjonssaker uten saksbehandlingsfrist: En dispensasjonssøknad om bygging i 

strandsonen tok typisk to år å behandle, inntil byggesaksforskriften innførte fire ukers 

saksbehandlingsfrist fra juli 2015.  

 Krevende personellsituasjon: Vakante lederstillinger, sykemeldinger og gjennomtrekk 

blant byggesaksbehandlerne preget personellsituasjonen i 2014–2015. Restansene 

brakte virksomheten inn i en ond sirkel: Publikum ga negative tilbakemeldinger og 

kjeft. Dette gjorde det tungt å arbeide som byggesaksbehandler. Minst én saksbe-

handler sluttet av denne grunn. Virksomheten fikk et fall på brukerundersøkelser.  

 

Mange mener at bygningsmyndigheter ikke bør være "stivbeinte og firkantete"; å veilede 

søker frem til en komplett søknad er en del av god service. Virksomhetsleder nyanserer bildet: 

"Hvis vi går for langt i veiledningen, vil ansvarlig søker/prosjekterende/tiltakshaver kunne 

legge ansvaret på kommunen. Loven forutsetter at tiltakshaver og den han setter til å prosjek-

tere og bygge, skal ha alt ansvaret for de løsninger som velges og den dokumentasjonen som 

skal til for å beskrive byggverkene." 

 

Virksomhetsleder nevner tre krevende rammebetingelser for Plan, bygg og geodatas arbeid:  

 De fleste reguleringsplaner i Nesodden er fra før 1980. Gamle reguleringsplaner 

kompliserer byggesaksbehandlingen betraktelig. 

 Lokalpolitikerne blander seg inn i en del byggesaker som er regelstyrt (avgjøres av 

lov/forskrift og reguleringsplan) med lite rom for politisk skjønn.  

 Nesoddens byggebransje inkluderer noen småentreprenører som tøyer grenser. Eksem-

pelvis ble administrasjonen presset til å gi midlertidig brukstillattelse til en boligblokk 

før byggearbeidet var fullført med asfaltering. Entreprenøren haler det ut, og dette 

krever mye oppfølging. Å ta ansvarsretten fra en entreprenør, er i praksis vanskelig. 

Direktoratet for Byggkvalitet fjernet 1.1.2016 lokal godkjenning av ansvarsrett. 

 

Rådmannen gjennomgikk Plan, bygg og geodatas situasjon med ny virksomhetsleder i okto-

ber 2015. Virksomhetslederen skrev følgende i februar 2016 (internt notat): "I 2016 er det 

planlagt å iverksette ytterligere tiltak: 

 Endre systemet for tildeling av saker til saksbehandlerne 

 Strukturere byggesaksavdelingen med en fagansvarlig for byggesak som prioriterer og 

viderefordeler innkomne saker 

 Iverksette juridisk sidemannskontroll av alle vedtak 

 Følge opp søkere som gjentatte ganger har søknader med mangler, disse følges opp 

med tilsyn og sanksjoner 

 Ansette 2 byggesaksbehandlere midlertidig for 2 år 

 Forbedre tilgjengelighet og veiledning." 

 

Følgende strategiske tiltak er iverksatt per september 2016 (oppsummert av revisor):  

a. Ny ledelse: Ny kommunalsjef og ny virksomhetsleder tiltrådte september/oktober 

2015. Ny fagleder for byggesak tiltrådte 1.2.2016. 
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b. Ny arbeidsdeling i byggesak: Byggesaksbehandlerne var tidligere inndelt etter geogra-

fiske områder i Nesodden. Dette medførte lite fleksibel personellutnytting og tendens 

til "silotenkning". Geografisk inndeling ble fjernet 1.2.2016. Byggesaksbehandlerne 

ønsker veksling mellom store saker som er faglig interessante, og rutinepregete saker, 

f.eks. klagesaker; de er allroundere. Byggesaksbehandlingen er dessuten mer 

gjennomsiktig enn før; kvalitetssikring av kollegaers saker er satt i system. Faggrup-

pene tilstreber å arbeide etter en "Lean-modell" etter mønster fra bl.a. Bærum 

kommune. Byggesaksbehandlerne har til enhver tid ca. 10 saker, slik at de opplever 

oversikt og flyt i arbeidet. 

c. Ny møterutine: Faggruppene byggesak og plan har faste mandagsmøter. Plan, bygg og 

geodata har den senere tid avholdt virksomhetsmøter halvårlig. Virksomhetsleder 

varsler månedlige virksomhetsmøter (2 timer) fra nå av.  

d. Nytt fagsystem: ACOS Eiendom ble oppgradert i august 2016. Nytt fagsystem vil gi 

mer automatisk datafangst fra digitale byggesøknader og automatisk Kostra-rapporte-

ring. Virksomhetsleder forventer betydelig effektivisering i byggesaksbehandlingen og 

kvalitetsheving i Kostra-rapporteringen. Høsten 2016 er innkjøringsperiode for 

fagsystemet.   

e. Personellutskifting: To nye byggesaksbehandlere tiltrådte i februar 2016. Faggruppe 

Byggesak besto sommeren 2016 av seks årsverk: fagleder, fire faste byggesaksbehand-

lere og en byggesaksbehandler i engasjement, samt tre sommervikarer. 

f. Personellutvidelse: Formannskapet innvilget to nye stillinger, og to nyansatte 

byggesaksbehandlere tiltrådte 1.9.2016. Fagenhet byggesak består nå av åtte årsverk: 

fagleder og syv byggesaksbehandlere. (Engasjementstilling kan bli videreført i 2017 

med ulovlighetsoppfølging som arbeidsoppgave.)  

g. Mer tid til personalledelse: Virksomhetsleder har både faglig, økonomisk og personal-

messig ansvar. Når det gjelder personalledelse, har virksomhetsleder brukt mye tid på 

rekruttering og oppfølging av ti nye medarbeidere det siste året. Dette har gått ut over 

annen ledelse, uttaler han. Medarbeidersamtaler (mål- og utviklingssamtaler) vil 

avholdes høsten 2016.  

 

Restansene er fortsatt meget høye, men snuoperasjonen er i gang. Resultater bør vise seg 

høsten 2016. På virksomhetsleders ønskeliste står nå bare å utvide plangruppen med én stil-

ling til fem arealplanleggere. Hensikten er å oppdatere reguleringsplaner, noe som vil 

effektivisere byggesaksbehandlingen.  

 

Plan, bygg og geodatas rutinebeskrivelser er nedfelt i fagsystemet ACOS Eiendom. Generelle 

saksbehandlingsrutiner finnes i kvalitetssystemet. 

4.3 Vurdering 

Nesodden kommune har et omfattende målstyringsopplegg med fire fokusområder, åtte inn-

satsområder, 27 overordnete styringsmål og ca. 800 spesifikke styringsmål. Rådmannen og 

hans ledergruppe viser vilje til å målstyre kommunen. Med et moderne uttrykk kan vi kalle 

det "evidensbasert ledelse". Målsettingene er ambisiøse; administrasjonen har fokus på konti-

nuerlig å forbedre kommunens tjenesteproduksjon. 

  

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 og Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 

har en fremstilling av målstyringsopplegget som er vanskelig tilgjengelig. Konsekvent 

begrepsbruk vil gjøre stoffet lettere tilgjengelig. Spørsmålet er dessuten om målstyringsopp-
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legget er unødig komplekst. Reduksjon fra fire til tre nivåer og færre spesifikke styringsmål 

kan gi bedre innsyn i målstyringen for folkevalgte og publikum. Målstyringsopplegget bør 

gjennomgås med sikte på forenkling og stringent begrepsbruk.  

 

De to virksomhetene som revisor har undersøkt – Forebyggende og behandlende tjenester til 

voksne og Plan, bygg og geodata – har mål, strategier og rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivel-

ser blir over tid foreldet hvis ikke de oppdateres. Oppdatering av rutinebeskrivelser synes å 

henge noe etter i kommunen. I en travel hverdag er dette forståelig, og Nesodden kommune er 

neppe alene om det, men rutinebeskrivelser må rett og slett oppdateres.   

 

Nesodden kommune har et problem med fristoversittelser i byggesaker. Revisors inntrykk er 

at rådmannen nå har fått på plass et mannskap som kan løse problemet. Plan, bygg og geodata 

er i gang med en strategisk snuoperasjon, men det gjenstår å levere resultater i form av raskere 

byggesaksbehandling og riktig Kostra-rapportering.  

 

Oppretting av en femte stilling som arealplanlegger bør vurderes. Oppdatering av eldre regu-

leringsplaner vil effektivisere byggesaksbehandlingen. 
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5 VIRKSOMHETENES KJENNSKAP TIL MÅL OG RUTINER 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Virksomhetene skal ha kjennskap til kommunens mål og rutiner. 

 Ansatte skal få tilstrekkelig opplæring.  

5.2 Fakta 

5.2.1 Felles opplæring 

"Vi er særlig gode på intern opplæring," uttaler stabssjef for Interne tjenester og kommunika-

sjon til revisor. Nesodden kommune ga denne felles internopplæringen i 2015:  

 Introduksjonsdag for nyansatte, som holdes hver høst, gir grunnleggende opplæring 

om kommunen for alle nyansatte. 

 Introduksjonsdag for ledere gis i tillegg til nyansatte ledere.   

 Kurs i offentleglova og personopplysningsloven for alle saksbehandlere i kommunen 

ble holdt av en innleid kursholder (KS-advokat).   

 Kommunikasjons- og servicekurs (to dager) hadde 25 deltakere, inkludert noen fra råd-

mannens ledergruppe. En ekstern kursholder tok utgangspunkt i kommunens service- 

og kvalitetsplakat og gjennomgikk praktiske case.  

 IKT-kurs, bl.a. kurs i sak/arkiv-systemet WebSak, tilbys hvert kvartal av stabsområde 

Interne tjenester og kommunikasjon, som opplyser at det er behov for flere IKT-kurs. 

Ansatte hjelper hverandre i stor grad; mange må betegnes som superbrukere. 

 

Administrasjonen har ikke utarbeidet en kompetanseplan (opplæringsplan), hverken felles 

eller for kommunalområdene/stabsområdene. Kompetanseplan kan inngå som et kapittel i 

virksomhetsplan (årsplan). Utarbeiding av virksomhetsplaner er imidlertid ikke satt i system i 

Nesodden kommune; det er opp til den enkelte virksomhet (skolene har virksomhetsplaner).  

 

Rådmannen opplyser at kommunens arbeidsgiverstrategi, som er fra 2008, skal revideres frem 

til våren 2017. Kompetanseplan og virksomhetsplan vil her vurderes innført systematisk.  

5.2.2 Informasjon og digitale tjenesters kjennskap til mål og rutiner 

Fagsjef for Informasjon og digitale tjenester opplyser at ansatte gis kjennskap til kommunens 

mål og rutiner gjennom flere løpende tiltak:  

 Målstyringsopplegget. 

 Årlige dagsseminarer for stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon. I 2015 

hadde man seminarer om service og kommunikasjon og om oppfølging av bruker-

undersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 

 Månedlige fellesmøter i stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon. Alle 

stabsmøter har fokus på mål.  

 Månedlige møter for fagområde Informasjon og digitale tjenester. 

 Årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte.   

Problemstilling nr. 3:  Har virksomhetene kjennskap til mål og rutiner, og får de ansatte 

tilstrekkelig opplæring?  
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Fagområdet er driftsorientert; infosenter og dokumentsenter må levere tjenester hver dag. 

Faggruppen er også ansvarlig for brukerstøtte på WebSak. Politisk sekretariat, som følger opp 

alle møter for folkevalgte, ble sammenslått med Informasjon og digitale tjenester i 2012. Erfa-

ringen er at dette har gitt en stor synergieffekt. 

 

Stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon sine to fagområder – Informasjon og digi-

tale tjenester og IKT – samarbeider nært. Stabssjefen har ansvar for å lede utviklingen av e-

kommune Nesodden.  

 

Fagområde Informasjon og digitale tjenester har kvartalsvise dialogmøter med virksomhetene, 

for å få innspill om deres forventninger til infosenteret og dokumentsenteret. Fagsjefen har 

god erfaring med dialogmøtene.   

5.2.3 Virksomheters kjennskap til mål og rutiner 

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne 

Virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne opplyser at virksom-

heten følger opp nytilsatte med fadder og opplæring etter behov. Nært samarbeid i fagmiljøet 

er viktig. Folkehelseplan 2015–2019 benyttes nok i liten grad i daglig drift og kompetanse-

utvikling, medgir hun. Virksomhetens kompetanse baseres på ansattes profesjonelle bakgrunn 

(utdanning og arbeidserfaring), kurs, fagmøter og kollegasamarbeid.    

 

Samhandlingsreformen, som trådte i kraft i 2012, gjennomsyrer virksomhetens arbeid. Sam-

handlingsreformen innebar økt kommunalt ansvar for pasienter. Pasienter henvises som regel 

fra fastlege eller Akershus universitetssykehus (Ahus). Sykehusene utskriver pasienter etter 

gjennomsnittlig ca. fire dager – mye raskere enn for ti år siden. Kommunene har ansvaret for 

disse "postoperative" pasientene. Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp (2011) mellom 

Ahus og Follo-kommunene (punkt 4) fastsetter at når utskrivningsklare pasienter blir liggende 

på sykehuset etter at de er meldt utskrivningsklare, blir de overliggere som kommunen har 

betalingsplikt for.
15

 Overliggere faktureres kommunen med 4387 kr per døgn (2016).   

 

Nesodden kommune gjennomførte i 2015 prosjekt Hverdagsrehabilitering, der fysio-/ergote-

rapi, rehabiliteringskoordinator og hjemmetjenesten deltok. Hverdagsrehabilitering rettes mot 

en gruppe eldre som vurderes å være i fare for funksjonsfall på grunn av mindre fysisk akti-

vitet og stillesitting. Målet er å trygge dem i aktiviteter som er viktige for dem ved hjelp av 

trening. Tjenesteyterne blir enige med de eldre om personlige mål, f.eks. at de skal klare å 

hente post og fyringsved selv. Et typisk behandlingsopplegg har fem ukers varighet med dag-

lig trening (1 times hjemmebesøk på hverdager). Brukeren testes før og etter. Hverdagsreha-

bilitering har vist gode resultater med meget fornøyde brukere som får tilbake troen på seg 

selv, ifølge virksomhetsleder. Kommunen sparer hjemmesykepleie og praktisk bistand.  

 

For å rekke over alle innbyggere som behøver fysioterapi og ergoterapi, må virksomheten ha 

et målrettet, strukturert opplegg, som beskrives i serviceerklæringer på kommunens nettsider. 

For ikke å binde opp kapasitet, må behandlingen avsluttes innen rimelig tid – når det er "godt 

nok", uttaler virksomhetsleder (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 9 om rettferdig forde-

ling). Kommunale fysio-/ergoterapitjenester har ikke venteliste; de privatpraktiserende har 

varierende ventelister.   

                                                           
15

 Dersom pasienten meldes utskrivningsklar før kl. 14:30 på hverdager og kommunen ikke gir pasienten et 

tilbud samme dag, oppstår betalingsplikt for kommunen f.o.m. denne dagen. Meldes en pasient utskrivningsklar 

etter kl. 14:30, må kommunen gi pasienten et tilbud dagen etter, som ellers blir overliggerdøgn. 
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Gruppetilbud kan være en god løsning. Grupper gir effektiv ressursutnytting for kommunen 

og private tjenesteytere og i tillegg sosialisering for de eldre, altså en vinn-vinn-effekt. 

Mosjon og fysioterapi i grupper tilbys i Nesodden av en rekke aktører: privatpraktiserende 

fysioterapeuter, Frisklivsentralen, Frivilligsentralen og Ekelund seniorsenter (jf. service- og 

kvalitetsplakatens punkt 2 om å invitere til samarbeid).   

 

Plan, bygg og geodata 

Kommunalsjef for Plan, teknikk og miljø tiltrådte i oktober 2015. Før dette sorterte virksom-

het Plan, bygg og geodata direkte under rådmannen i et par år. Virksomhetsleder uttaler til 

revisor at det var et stort fremskritt å få på plass kommunalsjefen. Fra tid til annen oppstår det 

uenighet mellom virksomhetene Plan, bygg og geodata og Infrastruktur og vannmiljø. Kom-

munalsjefen er til stede og tilgjengelig; hun evner å skjære igjennom og fatte beslutninger.  

 

Virksomhetsleder opplyser at alle ansatte har kjennskap til overordnete mål for utbygging av 

kommunen fra kommuneplanen, som benyttes som styringsdokument. Reguleringsplanene 

styrer i stor grad byggesaksbehandlingen.  

 

Rutiner er nedfelt i saksprosesser og rutiner som ligger i fagsystemet ACOS Eiendom. Rutiner 

drøftes i virksomhetens møter, bl.a. ved gjennomgang av bruker- og medarbeiderundersøkel-

ser.  

 

Kompetansekrav er spesifisert for alle stillinger i virksomheten. Av virksomhetens 20 ansatte 

har 16 utdanning på Master-nivå, herunder fire jurister, tre arkitekter, tre arealplanleggere, en 

samfunnsgeograf og en sivilingeniør. Fire har utdanning på Bachelor-nivå, herunder to byg-

ningsingeniører og en landmåler. Ved ansettelser kreves nå Mastergrad. 

 

Opplæring skjer gjennom nettverk for byggesak i Follo, som holder halvårlige fagsamlinger 

om lovendringer og aktuelle temaer. Ansatte deltar også årlig på Norsk Kommunalteknisk 

Forenings kurs, samt på kommunens kurs i saksbehandlingssystem. Kurs ut over dette vurde-

res individuelt for hver ansatt. Drøfting av saker i fagenhetenes møter hver mandag gir viktig 

erfaringsoverføring. 

 

Revisor har kontaktet tre tillitsvalgte for ansatte i virksomhet Plan, bygg og geodata. Deres 

uttalelse gjengis i vedlegg 2. 

5.3 Vurdering 

Virksomhetene har kjennskap til Nesodden kommunes mål og rutiner innenfor sine fagområ-

der. Kompetansen baseres på ansattes utdanning og arbeidserfaring, årlige kurs, månedlige 

virksomhetsmøter, ukentlige faggruppemøter og løpende kompetanseoverføring mellom 

medarbeidere. Ansatte får betydelig opplæring (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 8 om 

oppdatert fagkompetanse), selv om det ikke er nedfelt i kompetanseplaner eller virksomhets-

planer.   
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6 ETTERLEVELSE AV LOVENS KRAV OG KOMMUNENS 

PROSEDYRER 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 Post- og journalrutiner skal etterleve forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova med 

forskrifter (jf. vedlegg 1). Innsynsretten skal oppfylles så langt det ikke foreligger unntak.  

 Gebyrer skal ilegges i henhold til kommunens vedtatte gebyrregulativ. 

 Innkomne klager skal behandles etter gode rutiner. Saksbehandlingstiden skal være innen-

for lovverkets frister.  

 Nesodden kommunes service- og kvalitetsplakat skal prege tjenesteytingen.  

 

Nesodden kommune har fastsatt en generell serviceerklæring – service- og kvalitetsplakaten: 

 

 
Kilde: Service- og kvalitetsplakaten, nettside "Kommunikasjon i Nesodden kommune". Plastlaminert plakat står 

oppslått på arbeidsstedene i kommunen.  

 

Service- og kvalitetsplakaten ble utarbeidet på ledersamlinger i 2012. "10 kjennetegn på god 

praksis i Nesodden kommune" ble forankret i fire fokusområder: 

A. God kommunikasjon med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere: kjennetegn nr. 

1, 2 og 3. 

B. Det gode møtet: kjennetegn nr. 4, 5 og 6. 

C. God faglig kvalitet på tjenestene: kjennetegn nr. 7, 8 og 9. 

D. God oppfølging: kjennetegn nr. 10.   

 

Problemstilling nr. 4:  Etterleves lovens krav og egne prosedyrer/mål for tjenesteytingen? 
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Den statlige byggesaksforskriften ble endret med virkning fra 1.7.2015, herunder: 

 § 7-5 pålegger fire ukers frist for behandling av dispensasjonssaker. Tidligere var det 

ingen frist for disse.  

 § 7-6 pålegger redusert byggesaksgebyr når saksbehandlingsfrist ikke overholdes:       

-25 % per uke. Gebyr bortfaller helt etter fire ukers fristoversittelse.  

6.2 Fakta 

6.2.1 Tjenesteyting generelt 

Problemstillingen benytter det vidtfavnende begrepet "tjenesteyting". Revisor vil derfor inn-

ledningsvis vise til Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting 

og økonomi ved hjelp av 126 Kostra-indikatorer: Nesodden kommune plasseres som nr. 40 

blant landets 428 kommuner (korrigert for inntektsnivå; nr. 83 uten korrigering). Kommune-

barometeret oppsummerer Nesodden kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre 

enn i normalkommunen."  

6.2.2 Post- og journalrutiner 

Kommunikasjonsstrategi opplyser (s. 4): "Kommunens arkiv er fullelektronisk. Postlistene er 

publisert på nettsidene, med skjema for begjæring om innsyn." Fagsjef for Informasjon og 

digitale tjenester presiserer at elektronisk arkiv ikke omfatter personsensitive dokumenter i 

barnevern, PPT og delvis helse; disse lagres i papirarkiv.  
 

Dokumentsenteret, som har ansvar for post- og arkivfunksjonen, har en rekke rutinebeskrivel-

ser: Arkivprosedyrer (2014) gir en grundig gjennomgang (29 sider) av dokumenttyper, unntak 

fra offentlighet m.m. Arkivverdig post, retningslinjer for hva som skal registreres i WebSak 

presiserer at informasjon "på alle typer medier" kan være arkivverdig, men trykk-

saker/reklame og rundskriv som ikke danner grunnlag for saksbehandling, er ikke arkivverdig. 

Journalføring av SMS tekstmeldinger pålegger at arkivverdige SMS-er kopieres over i en e-

post som sendes til dokumentsenteret, som arkiverer meldingen i sak-/arkivsystemet.  

 

Dokumentsenteret publiserer postlister to ganger i uken. Startsiden gir snarvei til "Postliste – 

innsyn". For de fleste dokumenter må man be om innsyn. Leseren av postlista klikker på 

"Bestill dokument".   

 

Kommunikasjonsstrategi – med undertittel "Åpenhet og dialog" – understreker (s. 6) at 

"Åpenhet og meroffentlighet skal praktiseres." Kommunens Arkivprosedyrer utdyper (s. 15): 

"Dokumentsenteret følger opp Offentlighetslovens intensjon som er at alle dokumenter i 

utgangspunktet skal være offentlige såfremt de ikke skal unntas i henhold til lov." Et eksem-

pel på åpenheten er at byggesaksdokumenter legges ut i fulltekst, jf. startsiden "Søk i bygge-

saker". Hermed praktiseres service- og kvalitetsplakatens punkt 4 om åpenhet.  

 

Fagsjef for informasjon og digitale tjenester poengterer at åpenheten må balanseres mot hen-

synet til personvernet, som står sterkt i Norge (jf. personopplysningsloven og offentleglova). 

Dokumenter som inneholder klientopplysninger eller personalopplysninger, samt forretnings-

hemmeligheter (f.eks. i en anskaffelsesprosess), blir gradert (unntatt offentlighet). Av og til 

velger man en mellomløsning der dokumentet offentliggjøres med personopplysninger slad-

det. Tilgangsbegrensning skal begrunnes; "Unntatt offentlighet, jf. forvaltningsloven § 13" 

el.l. skrives på dokumentet og i postjournalen.  
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Kommunens Arkivprosedyrer bestemmer: "Gradering er saksbehandlers ansvar. [...] Opplys-

ninger som er unntatt fra det offentlige vil bare være tilgjengelig for de som har utvidede 

rettigheter i systemet." Dokumentsenteret og systemadministrator har utvidede rettigheter. 

Også saksbehandler gis tilgang til unntatte dokumenter.  

  

Fagsjef for informasjon og digitale tjenester presiserer til revisor: "Dokumentsenteret kvali-

tetssikrer hvert eneste dokument som registreres (inngående, utgående og interne notater) i 

sak-/arkivsystemet, selv om etterslep kan forekomme på grunn av ressursmangel. Dokument-

senteret vurderer og registrerer eventuelt gradering av inngående dokumenter. Saksbehandler 

har deretter et ansvar for å overprøve om dokumentet skal graderes og om riktig hjemmel er 

påført. Dersom hele saken er unntatt offentlighet, arver nye dokumenter i saken automatisk 

denne graderingen. Dersom saksbehandler skal sende ut et gradert dokument i en sak som 

ikke er gradert, har hun ansvar for å påføre graderingskode og hjemmel. Før inngående og 

utgående dokumenter blir publisert på kommunens nettside, foretar dokumentsenterets med-

arbeider til slutt en kvalitetssjekk på offentlighetsvurderingen som tidligere er gjennomført."  

 

Fagsjef for informasjon og digitale tjenester gir følgende statistikk over dokumenter til og fra 

Nesodden kommune i perioden 1.1.–5.8.2016 (gjelder saksarkiv og byggesaksarkiv, men ikke 

elevsaker, skattesaker og personalsaker m.m.): 

 Inngående dokumenter: totalt 7 999 dokumenter, hvorav 4 036 dokumenter (50,5 %) 

ble gradert (resten var offentlige/åpne). 

 Utgående dokumenter: totalt 9 053 dokumenter, hvorav 6 190 dokumenter (68,4 %) 

var gradert, inkludert 2 545 brev med avslag på stillingssøknader som burde ha vært 

avgradert. Fratrekkes disse var 40,3 % av utgående dokumenter gradert. 

 

En del dokumenter skal avgraderes (gjøres offentlige) når noe tid har gått: Anbudsdokumenter 

skal avgraderes når innkjøpsavtale er inngått, og tilsettingsdokumenter skal avgraderes når 

stilling er besatt. Forvaltningsrevisjonen har avdekket at et stort antall dokumenter (stillings-

søknader og avslagsbrev) fra ansettelsessystemet WebCruiter ikke har blitt avgradert. Her har 

rutinen sviktet.   

  

Kommunen tok i bruk en ny versjon av ACOS WebSak (Fokus) i september 2015, som er 

integrert med Microsoft Outlook. Det er nå enklere for saksbehandlere å journalføre e-poster, 

og journalføringen har økt betydelig. Virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata påpeker at 

mengden e-poster til kommunen er mangedoblet de siste ti årene. 

 

WebSak er blitt mer brukervennlig på flere måter: Oppgavestatus vises oversiktlig, og multi-

tasking (veksling mellom flere arbeidsoppgaver) er blitt lettere. "ACOS' moduler er velinte-

grerte, og programvareleverandøren henger godt med på utviklingen," poengterer fagsjefen.  

 

Inngående brev og e-poster skal besvares av Nesodden kommune innen tre uker, i henhold til 

forvaltningslovens krav og kommunens egen retningslinje. (Særlover kan gi andre frister; 

f.eks. har byggesøknader normalt tre måneders svarfrist.) "Når det sendes e-poster til kommu-

nens offisielle e-postadresse (post@nesodden.kommune.no), blir det automatisk sendt svar 

om at e-posten er mottatt," opplyser fagsjef for informasjon og digitale tjenester (jf. service- 

og kvalitetsplakatens punkt 10 om foreløpige tilbakemeldinger og endelige svar).    

6.2.3 Klager 

Når kommunen sender brev som meddeler enkeltvedtak til brukere, opplyses det om klagead-
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gang. Det gjelder f.eks. barnehageplasstildeling, helsevedtak og byggevedtak. Når kommunen 

mottar en klage, registrerer dokumentsenteret den i WebSak. Saksbehandler utarbeider sak til 

klageorganet. 

 

En rekke av kommunens nettsider informerer om klageadgang. Nettsiden "Felles klage-

nemnd" opplyser: "Kommunestyret opprettet 03.02.2016 en felles klagenemnd som behandler 

klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, med mindre annet følger av 

særlovgivningen eller myndigheten er delegert til et utvalg. Klagenemnda består av 5 med-

lemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges 

blant formannskapets medlemmer." Klagenemndas møter er lukket for publikum og holdes 

etter møter i formannskapet. Kommunestyret har bedt om et enhetlig system for all klagebe-

handling. Administrasjonen arbeider med å få dette på plass.  

 

Plan- og bygningsloven § 1-9 pålegger egen klagebehandling av byggesaker. Byggesaks-

klager til Nesodden kommune behandles i fast utvalg for plansaker.  

 

Fysio-/ergoterapi har ikke mottatt klager på tjenesteutførelse på mange år. Tildelingsteamet 

får noen klager på enkeltvedtak. Kommunen foretar da en ny behandling av saken; fastholdte 

vedtak ankes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Til sammen ni klagesaker mot tildelings-

teamets enkeltvedtak (ingen gjaldt fysio-/ergoterapi) gikk til fylkesmannen i 2015. Det gjaldt 

klage på: 

1. Delvis avslag på videreføring av brukerstyrt personlig assistent (BPA; 16 versus 24 

timer per uke): Bruker fikk delvis medhold (21 timer).  

2. Avslag på videreføring av støttekontakt: Kommunen fikk medhold.  

3. Organisering av avlastning etter operasjon: Kommunen fikk medhold. 

4. Avslag på langtidsopphold på sykehjem: Bruker fikk medhold. 

5. Avslag på BPA: Kommunen fikk medhold. 

6. Avslag på privatavlastning: Kommunen fikk medhold. 

7. Avslag på privatavlastning: Bruker fikk medhold. 

8. Avslag på avlastningsopphold på sykehjem: Bruker fikk medhold.  

9. Avslag på BPA/bruk av kommunikasjonshjelpemidler: Kommunen fikk medhold.  

 

Nesodden kommune mottok til sammen 18 klager på byggesaksvedtak i 2015. Av disse ble 

fem vedtak omgjort av kommunen (klage ble tatt til følge), mens 13 klagesaker ble oversendt 

til fylkesmannen. Fylkesmannens behandling ga følgende resultat:
16

  

 8 vedtak opprettholdt (kommunen fikk medhold) 

 3 vedtak omgjort (klager fikk medhold) 

 2 vedtak sendt tilbake til kommunen for ny behandling. 

6.2.4 Virksomheters etterlevelse 

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne 

Ahus har fakturert Nesodden kommune for følgende overliggerdøgn de senere år: 
 

NESODDENS OVERLIGGERDØGN 

ved Akershus universitetssykehus (Ahus) 

2014 2015 

 
2016 

(prognose) 

Overliggerdøgn, antall: 142 206 40 
Kilde: Virksomhetsleder Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. Jan.–mai 2016: 22 overliggerdøgn.  

                                                           
16

 Korrigerte tall fra virksomhetsleder gjengis. Kostra-rapport 20 Byggesaksbehandling, deling, seksjonering, 

oppmåling, miljøforvaltning 2015 (punkt F) inneholdt feil. 
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Etter økning i overliggerdøgn i 2015 er trenden nå nedadgående. Den positive utviklingen 

indikerer at virksomheten har god kontroll på tjenesteproduksjonen. Virksomhetsleder 

poengterer at virksomheten har høyt fokus på å være "raskt på pletten". 

 

SSBs Kosta-statistikk viser at Nesodden har noe færre fysioterapiårsverk enn sammenliknbare 

kommunegrupper: 

 

 
Kilde: Kostra-tabell E1 Kommunehelse. 
SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest kor-

rekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7: "Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, 

lave frie disponible inntekter", ofte omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: 

Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum. 
 

Revisors inntrykk er at Nesodden kommune får mye ut av fysioterapi-ressursene.  

 

Plan, bygg og geodata 

Nesodden kommunes Gebyrregulativ for tjenester innenfor Plan- bygg- og delesaker for 2016 

fastsetter (s. 9) følgende byggesaksgebyr for bolighus: 190 kr per m
2
 BRA (bruksareal). Byg-

gesaksgebyret for en enebolig på 200 m
2
 blir dermed 38 000 kr (ingen Mva; gebyrer for 

tilknytting til vann og avløp kommer i tillegg).  

 

Kostra-statistikk viser at fagområdets andel av kommunebudsjettet er som følger: 
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Kilde: Kostra-tabell J01 Plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt. Netto driftsutgifter viser hoved-

sakelig utgifter til fysisk planlegging (kommuneplanens arealplan og reguleringsplaner; ikke selvkostfinansiert).  

 

Saksbehandlingstiden for ordinære byggesaker har utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: Kostra-tabell J1 Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø.  

Statistikken gjengir "netto saksbehandlingstid", dvs. fra komplett byggesøknad foreligger. Søknader med mang-

ler, som ofte er tilfelle i restanser, sees bort fra. Nesoddens 2013-tall er feil. 

 

Virksomhetsleder kommenterer diagrammet: "Saksbehandlingstiden i Kostra-statistikken for 

2015 (49 kalenderdager for Nesodden) gjenspeiler i hovedsak behandlingen av kurante saker, 

som strømmer greit gjennom systemet. Overskridelsene ligger i restansebunken, noe som vil 

bli meget synlig i 2016-rapporteringen. Utfordringen er saker der søker ikke greier å komplet-

tere, samt klagesaker og dispensasjonssaker (som fikk fireukersfrist fra 1.7.2015). Det betyr at 
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vi i 2016 får store avvik på saksbehandlingstid."  

6.3 Vurdering 

Nesodden kommune vektlegger i sine post- og journalrutiner å etterleve forvaltningsloven, 

offentleglova og arkivlovas bestemmelser. Håndteringen av et stort antall dokumenter er en 

kompleks oppgave. Samarbeid mellom dokumentsenteret og saksbehandler gir 

kvalitetssikring.  

 

Personopplysninger gjør det nødvendig å unnta en god del dokumenter fra offentlighet. Av 

journalførte dokumenter blir rundt 50 % gradert (unntatt offentlighet) i Nesodden kommune. 

Utfra prinsippet om meroffentlighet – at alt i utgangspunktet er offentlig – virker dette høyt. 

Revisjonen har imidlertid avdekket rutinesvikt bare når det gjelder å avgradere tilsettings-

dokumenter etter at stilling er besatt.   

 

Startsiden gir snarvei til "Postliste – innsyn". Gebyrer ilegges i henhold til gebyrregulativ 

vedtatt av kommunestyret. 

 

Kommunens nettsider og brev med enkeltvedtak opplyser om klageadgang. Etter klage 

omgjør kommunens klageorgan noen vedtak. Til sammen 22 klager på tildelingsteamets 

enkeltvedtak og byggesaksvedtak gikk til fylkesmannen i 2015. Fylkesmannen omgjorde til 

sammen syv vedtak, det vil si at kommunen fikk medhold i 2/3 av disse klagesakene. Admini-

strasjonen arbeider med å få på plass et enhetlig system for klagebehandling. 

 

Revisor har ikke gjennomgått enkeltsaker, men det er tydelig at virksomhet Plan, bygg og 

geodata har fokus på å etterleve lov/forskrift og kommunale planer. Virksomhetens omfat-

tende restanser vil vise seg som brudd på lovpålagte saksbehandlingsfrister i 2016. Service- 

og kvalitetsplakatens punkt 10 om svar innen fastsatte frister, blir dermed brutt. Også Kostra-

rapporteringen fra Plan, bygg og geodata har inneholdt noen feil.  

  

Service- og kvalitetsplakaten gir ti kjennetegn på god praksis i Nesodden kommune. Etter det 

revisor kan se, etterleves disse i fagområde Informasjon og digitale tjenester og virksomhet 

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. Virksomhet Plan, bygge og geodata er 

under omstilling og vil trolig nærme seg etterlevelse i 2017.   

 

Service- og kvalitetsplakaten fremstår som noe bortgjemt på kommunens nettsider. Kommu-

nikasjonsrådgiver gir uttrykk for at plakaten først og fremst er en rettesnor for de ansatte, men 

å løfte plakaten frem på nettsidene kan være en god tanke.  
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7 KOMMUNENS OMDØMME 

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Nesodden kommune skal ha en tillitsskapende forvaltning med serviceinnstilling og 

brukervennlighet, som innbyggere gir uttrykk for at de er tilfredse med. 

 

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

forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for 

en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser 

innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven 

skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." 

7.2 Fakta 

7.2.1 Brukerundersøkelser 

Informasjon og digitale tjenester 

Infosenteret har ikke gjennomført noen ekstern brukerundersøkelse etter at man flyttet til 

Tangenten (2012). Kommunen gjennomførte brukerundersøkelser overfor politikerne i 2015 

og 2016. Brukerundersøkelsen våren 2016 ga godt resultat og nyttige kommentarer om poli-

tisk sekretariat og dokumenter, opplyser stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon.  

 

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne 

Virksomheten gjennomfører årlige brukerundersøkelser (KS' Bedrekommune). Fra bruker-

undersøkelse av ergo- og fysioterapi til voksne utført i mars 2016 gjengis følgende resultater 

(skala 1–6):
17

  

 Tilgjengelighet: 5,6. 

 Ventetid: 5,6. 

 Helhetsvurdering: 5,8. 

 Snitt totalt: 5,3. 

 

Revisor telefonintervjuet fem brukere av fysioterapitjenester, som svarte slik på to spørsmål:  

 

SPØRSMÅL 1 Er du fornøyd med fysioterapitjenesten? Svar: 

Bruker nr. 7: Fysioterapeuten var her noen ganger for tre måneder siden. Hun ga meg et 

lite treningsprogram og viste meg hvordan jeg skal trene. Jeg trener litt de 

fleste dager. Jeg er fornøyd med fysioterapitjenesten – og får også mye 

hjelp av hjemmetjenesten med besøk morgen og kveld hver dag. 

Bruker nr. 19: Nesodden kommunes fysioterapitjeneste foregikk ved hjemmebesøk i 

noen måneder. Jeg er veldig godt fornøyd og har sendt kommunen en stor 

takk. Deretter fortsatte treningen på et privat fysioterapi-institutt, som 

                                                           
17

 Revisor hadde problemer med å lese brukerundersøkelse-resultatene: ingen overskrift som angir at dette er 

resultat av brukerundersøkelse på fagområde X utført i år Y; to like kolonner ("Snitt Nesodden"); ingen skala-

angivelse; samt tre rapportversjoner. Også virksomhetsleder karakteriserer rapporten som "merkeleg".   

Problemstilling nr. 5:  Har arbeidet med å øke omdømmet gitt resultater? 
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fastlegen ga meg rekvisisjon til. For tiden er jeg på et rehabiliteringsopp-

hold utenbygds. Når jeg kommer hjem, fortsetter treningen ved fysiotera-

pi-instituttet. 

Bruker nr. 33: Jeg er veldig fornøyd med fysioterapitjenesten. Jeg sitter i rullestol og 

trenger massasje på armene om lag én gang i kvartalet. Da ringer jeg til 

min kommunale fysioterapeut, som kommer på hjemmebesøk så fort hun 

kan (innen tre dager).  

Bruker nr. 35: Kommunens fysioterapeut kom på hjemmebesøk én gang i uken (1/2 time) 

i flere år. Nå går jeg på et privat treningssenter. Jeg er topp fornøyd med 

kommunens fysioterapi; jeg vil si 9 på en skala fra 1–10. Fysioterapeutene 

er meget kvalifiserte og kompetente.  

Bruker nr. 48: Jeg har mottatt kommunal fysioterapi én gang i uken (1 time) de siste 11 

årene. Jeg kan ikke gå, og den kommunale fysioterapeuten kommer hjem 

til meg. Jeg har hatt den samme fysioterapeuten gjennom alle disse årene. 

Jeg setter pris på stabiliteten, så jeg slipper å forholde meg til nye perso-

ner. Jeg er veldig fornøyd med kommunens fysioterapitjeneste.  

 

SPØRSMÅL 2 Har du forslag til forbedringer i fysioterapitjenesten? Svar: 

Bruker nr. 7: Det går greit. 

Bruker nr. 19: Fra det private fysioterapi-instituttet har jeg fått et treningsprogram. Insti-

tuttet kunne ha fulgt det bedre opp med oppjustering av vekter i styrke-

treningen.  

Bruker nr. 25: Jeg har vært bruker av fysioterapitjenesten i over 20 år, og jeg har alltid 

fått den behandlingen jeg trenger. Det kan ikke bli bedre for meg.   

Bruker nr. 35: Jeg kan ikke sette fingeren på noe som bør forbedres.  

Bruker nr. 48: Jeg opplever tjenesten som god og har ingen forslag til forbedringer.  

 

Plan, bygg og geodata 

Fra virksomhetens årlige brukerundersøkelser gjengis noen resultater:  

 

PLAN, BYGG OG GEODATA 
Brukerundersøkelse-resultater 

 

Mars 2014: 

 

Mars 2015: 

 

Mars 2016: 

Respektfull behandling: 4,2 4,1 3,8 

Pålitelighet: 3,7 3,6 3,2 

Tilgjengelighet: 3,7 3,5 3,0 

Informasjon: 3,6 3,5 2,9 

Helhetsvurdering: 3,4 3,3 2,7 
Kilde: Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019. Gjennomsnittlig skår på skala 1–6, der 6 er best. 

 

Skår på rundt 3,0 i 2016 viser at brukerne er mindre fornøyde. Virksomhetsleder kommenterer 

brukerundersøkelsen slik i Nesodden kommune årsberetning 2015 (s. 117): "Den fortsatte 

nedgangen i alle punktene i brukerundersøkelsen har ingen enkel forklaring. Det er jobbet 

med mer og bedre tilgjengelighet og informasjon, men forventningsgapet anses å øke. I 2015 

har saksmengden økt betydelig, samtidig har det vært sykemeldinger. Dette har i følge kom-

mentarer som er skrevet i undersøkelsen gitt en negativ situasjon, særlig pga geografisk inn-

deling av områdene. Det er veldig klart at omdømme må bygges gjennom å behandle sakene i 

henhold til fristene da den vanligste kritikken er tidsbruk og at en stor andel av henvendelsen 

er purringer på saker."  
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7.2.2 Innbyggerundersøkelser 

Nesodden kommune gjennomførte innbyggerundersøkelsen Bedrekommune i 2010. Fra 

rapporten Hvor godt er lokaldemokratiet? gjengis noen resultater: 

 Flertallet av innbyggerne var godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud, men like-

vel mindre fornøyd enn i andre mellomstore kommuner. 

 Kommunen gjør en god jobb med å informere om saker som diskuteres i kommune-

politikken, men informerer ikke godt nok om hva man får igjen for skattepengene.  

 Folkevalgte tar hensyn til innbyggernes synspunkter, men en del særinteresser får 

gjennomslag i kommunen. 

 

Rådmannen opplyser at kommunen vil gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse (Bedre-

kommune): Spørreskjema sendes ut i desember 2016; rapport som oppsummerer resultatene 

vil foreligge i februar 2017.  

 

Revisor utarbeidet en spørreundersøkelse med åtte spørsmål (jf. vedlegg 3): 

1. Møter Nesodden kommunes ansatte deg på en positiv måte og med god service? 

2. Oppfatter du kommunens ansatte som faglig dyktige? 

3. Synes du at Nesodden kommune har gode ledere (på alle nivåer i administrasjonen)? 

4. Tror du de folkevalgte/politikerne opptrer etisk i styringen av kommunen (jf. vennskap, 

særinteresser m.m.)? 

5. Preges politikk og administrasjon i Nesodden kommune av åpenhet eller beslutninger i 

lukkede rom? 

6. Hvor fornøyd er du alt i alt med styring og tjenesteyting i Nesodden kommune?  

7. Har du inntrykk av at kommunens omdømme er bedret, uforandret eller forverret siden 

2010? 

8. I hvilken grad identifiserer du deg med lokalsamfunnet – er Nesodden "bygda di"? 

 

125 respondenter satte karakter fra 1 til 6. Spørreundersøkelsen ga følgende resultater:  

 

 
Karakterer: 6 Særdeles godt, 5 Meget godt, 4 Ganske godt, 3 Noen lunde, 2 Lite godt, 1 Stryk.  

Nesoddfergen til Oslo, 8.9.2016. 125 respondenter.  
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På spørsmål nr. 1–6, som gjelder kommuneorganisasjonen, gir de 125 respondentene en snitt-

karakter på 3-tallet, det vil si "noen lunde". Snittkarakterene spenner fra 3,1 på lederne 

(spørsmål nr. 3) til 3,7 på service (spørsmål nr. 1). Det oppsummerende spørsmål nr. 6 får 

snittkarakter 3,3, det vil si rett under karakterskalaens midtpunkt (3,5).  

 

Spørsmål nr. 7 besvarer kontrollutvalgets problemstilling nr. 5: Respondentenes inntrykk er at 

kommunens omdømme er uforandret siden 2010.  

 

Spørsmål nr. 8 fikk høyest skår: Respondentene har ganske mye identifisering med lokal-

samfunnet Nesodden. Flere av de som ga lav karakter her, opplyser at de er nyinnflyttere.  

 

Like interessant som skåren (snittkarakterene) er respondenters kommentarer, som kan brukes 

til refleksjon i kommunens utviklingsarbeid. De fleste kommentarene gjengis i vedlegg 3 – i 

tråd med kommunens åpenhetspolicy. 

7.3 Vurdering 

Nesodden kommunes brukerundersøkelse av fysio-/ergoterapitjenester viser meget tilfredse 

brukere (skår rundt 5,5). Bildet bekreftes av revisors lille spørreundersøkelse (jf. service- og 

kvalitetsplakatens punkt 7 om brukerinvolvering/veiledning). Brukere av Plan, bygg og 

geodatas tjenester er mindre fornøyde (skår rundt 3,0), hovedsakelig som følge av lang saks-

behandlingstid. En del innbyggere har trolig lav tillit til kommunens forvaltning på bygge-

saksområdet.    

 

Revisors mini innbyggerundersøkelse på Nesoddfergen indikerer at kommunens omdømme er 

uforandret siden 2010. Respondentene er bare "noen lunde" tilfredse (3,3) med kommunens 

styring og tjenesteyting – en skår litt under midt på treet.  

 

Nesodden kommune kan vise til meget gode resultater på mange tjenesteområder, f.eks. skole. 

Kommunebarometer 2016 plasserer Nesodden kommune som nr. 40 blant landets 428 kom-

muner. Dette tilsier et godt omdømme blant innbyggerne. Kommunen vil sende ut en omfat-

tende innbyggerundersøkelse ved årsskiftet. Revisor er spent på resultatet. 

 

I revisors spørreundersøkelse svarte over halvparten av respondentene (58,4 %) "vet ikke" på 

ett eller flere spørsmål. Revisors inntrykk er at mange innbyggere føler at de vet lite om 

kommunen. Noen innbyggere er dessuten raske til å utvikle en negativ oppfatning, når de har 

sendt en e-post til kommunen uten å få svar. Et godt arbeid med service og informasjon er 

derfor viktig – også for kommuner med gjennomgående god tjenesteyting.   
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8 KONTROLL OG OPPFØLGING AV SERVICE OG TJENESTEKVALITET 

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha kvalitetssystem med rutiner for avviksoppfølging.  

 Kommunen skal ha etiske retningslinjer og rutiner for varsling.  

8.2 Fakta 

8.2.1 Kvalitetssystem – avviksoppfølging 

Kommunikasjonsstrategi opplyser følgende om intern informasjon (s. 4): "Intranettet er vår 

fremste felles informasjonskanal. Informasjon finnes også i saksarkivet og kvalitetssystemet." 

Siste versjon av alle kommunens retningslinjer er tilgjengelige i kvalitetssystemet (Compilo), 

som også inneholder en modul for avviksrapportering.  

  

Avvik i arbeidsmiljø og tjenesteyting skal registreres i kvalitetssystemet, når avviket har ved-

varende karakter og tyder på rutinesvikt. Alle virksomheter kan og bør melde avvik. Flest 

avvik meldes fra helse- og omsorgssektoren, som har hatt lovpålagt avviksrapportering i 

mange år. Skoler bør eksempelvis melde avvik dersom en elev viser utagerende adferd gjen-

tatte ganger. Beredskaps- og sikkerhetsansvarlig legger til grunn at få meldte avvik er tegn på 

få avvik, men antar at noe underrapportering (mørketall) forekommer.  

 

Noen avvik meldes ikke i kvalitetssystemet, men i fagsystemer: Avvik vedrørende pasientbe-

handling registreres i kommunens pasientjournalsystem ACOS CosDoc. Vedlikeholdsbehov i 

bygg meldes som avvik i FDV-systemet (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).   

 

Kontroll og oppfølging av tjenestekvalitet skjer i høy grad også gjennom målstyringsoppleg-

get, inkludert brukerundersøkelser. Nesodden kommune er "storforbruker" av KS' Bedre-

kommune.  

 

Rådmannen nedsatte i juni 2016 et kvalitetsråd, som skal initiere og iverksette tiltak som gir 

forståelse for forbedringsarbeid og sikrer rådmannen betryggende internkontroll. Kvalitets-

rådet skal ha ansvar for opplæringsprogram, lederoppfølging, rutinebeskrivelser og avviks-

håndtering, ifølge beredskaps- og sikkerhetsansvarlig.  

8.2.2 Etiske retningslinjer – varslingsrutiner 

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune ble vedtatt av kommune-

styret i mai 2015. Rådmannen presenterte det slik for ansatte: "Formålet med Nesodden 

kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for 

folkevalgte og ansatte i Nesodden kommunes virksomhet. Rådmannen og ledere i Nesodden 

kommune har et overordnet ansvar for å påse at etikkreglementet følges i alle kommunens 

virksomheter og stabsområder. Nesodden kommune legger avgjørende vekt på redelighet, 

ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet."  

 

Kommunestyret vedtok Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden kom-

Problemstilling nr. 6:  I hvilken grad har kommunen et system for kontroll og oppfølging av 

service og tjenestekvalitet?" 
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mune i 2008. Stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling opplyser følgende: "Det er ikke 

kommet inn noen varsler til varslingsutvalget i 2014 og 2015. Vårt fokus på varsling tjeneste-

vei, gjennom tillitsvalgtapparatet og verneombudsapparatet mener vi er årsaken til dette." 

 

Virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne kjenner til varslings-

rutinene. Hun opplyser at ansatte fikk et to-timers kurs i varsling for tre år siden. I hennes 

virksomhet har det ikke kommet varsler de senere år.  

8.3 Vurdering 

Nesodden kommune har et omfattende system for kontroll og oppfølging av service og 

tjenestekvalitet gjennom målstyring, kvalitetssystem og kvalitetsråd. Dette tilrettelegger for at 

eventuell svikt i tjenestekvalitet og brukertilfredshet kan avdekkes av administrasjonen på et 

tidlig tidspunkt. 
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 Dokumenttittel gjengis med kursiv. Dokumenter fra inneværende år dateres med dato, eldre dokumenter bare 

med årstall. Lovers korttitler (jf. Lovdata.no) gjengis i parentes. Lover skrevet på nynorsk har nynorsk korttittel, 

f.eks. "offentleglova". 
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VEDLEGG 1: MEROFFENTLIGHET 

 

Det heter følgende i Offentleglova § 3 Hovudregel: "Saksdokument, journalar og liknande 

register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med 

heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet 

hos vedkommande organ." Offentleglovas kapittel 3 Unntak frå innsynsretten, bestemmer 

følgende i § 13: "Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er 

unnatekne frå innsyn." Forvaltningsloven § 13 bestemmer at taushetsplikt omfatter "1) noens 

personlige forhold", især når "slike opplysninger røper et klientforhold".  

 

At alt i utgangspunktet er offentlig, kalles meroffentlighet. Dette er omvendt av tidligere prin-

sipper. Selv om begrepet ikke benyttes i offentleglova (2006), er dette lovens grunnleggende 

utgangspunkt: Et dokument er offentlig dersom det ikke kan og bør unntas. Det er tre typer 

unntak fra offentlighet:
19

 

1. Interne dokumenter i kommunen kan unntas fra offentlighet (§ 14). Det gjelder likevel 

ikke endelig avgjørelse og saksfremlegg for folkevalgte organ (ansees ikke som interne 

dokumenter).  

2. Dokumentets innhold kan berettige unntak fra offentlighet: Det kan gjøres unntak fra inn-

syn av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns- og personalforvalt-

ningen i kommunen, inkludert anskaffelser inntil leverandør er valgt (§ 23). Unntak fra 

innsyn kan også gjøres for dokumenter om tilsetting og forfremming i offentlig tjeneste (§ 

25). Videre kan kontrolltiltak, f.eks. planlagt promillekontroll, hemmeligholdes (§ 24). 

Det samme gjelder meldinger og tips fra private om lovbrudd, samt opplysninger som vil 

lette gjennomføring av straffbare handlinger.   

3. Taushetsbelagte opplysninger skal unntas. Offentleglova gir ingen selvstendig hjemmel 

for taushetsplikt (§ 13); taushetsplikt må hjemles i annen lov/forskrift. Forvaltningsloven 

§ 13 fastsetter taushetsplikt om personlige opplysninger og driftshemmeligheter. Person-

opplysningsloven (§ 2.8) definerer sensitive personopplysninger slik: etnisk bakgrunn, 

politisk og religiøs oppfatning, kriminelt rulleblad (at en person har vært mistenkt, siktet, 

tiltalt eller dømt for en straffbar handling), helseforhold, seksuelle forhold og medlemskap 

i fagforeninger. Helse- og sosiallovgivningen utdyper taushetsplikt om klientopplysninger.  

 

De to førstnevnte punktene er i en gråsone der innsyn bør gis dersom hensynet til offentlig 

innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Også det tredje punktet kan kreve skjønnsmessig 

vurdering: Foreldres søknad til skolen om fri for barnet angår neppe allmenheten. Datatilsynet 

poengterer at allmenhetens krav på innsyn må balanseres mot den enkeltes personvern.  

 

Enkelte dokumenter bør i sin helhet unntas offentlighet, og i offentlige dokumenter bør noen 

opplysninger sladdes. At store mengder dokumenter kan "googles med et tastetrykk", er heller 

ikke et krav; interesserte kan rutes gjennom en bestilling før dokumenter oversendes. 

 

Arkivverket opplyser i notatet Journalføringsplikta: "Arkivforskrifta § 2-6 seier at eit offent-

leg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakene organet 

opprettar. Offentleglova § 10 sier at organ skal føre journal etter reglane i arkivlova med for-

skrifter. [...] Det er tre kriterium som må vere oppfylte for at eit dokument skal vere journal-

føringspliktig. For det første må det vere eit saksdokument for organet. For det andre må 

                                                           
19

 Basert på kontrollutvalgssekretær i Oslo Reidar Engers foredrag Offentlighetsloven m.m., juni 2016. 
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dokumentet anten ha kome inn til eller blitt sendt ut frå organet. Og for det tredje må doku-

mentet både vere gjenstand for saksbehandling og ha verdi som dokumentasjon. Organinterne 

dokument er det i utgangspunktet valfritt å journalføre. [...] Dersom eit dokument korkje fører 

til saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, skal det ikkje arkiverast – det skal 

arkivavgrensast. [...] Organinterne dokument kan registrerast på ein enklare måte dersom 

leiinga har bestemt det."  

 

I arkivforskrifta § 3-19 heter det: "Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkiv-

avgresning: 1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og 

blankettar som ikkje er utfylte. [...] 2. Konsept, utkast, kladdar [...] interne meldingar o.l. som 

ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon." Arkivforskrifta angir dessuten i § 2-

6 at "Journalar skal førast elektronisk eller på papir".  
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VEDLEGG 2: TILLITSVALGTES UTTALELSE – PLAN, BYGG, GEODATA 

 

         Nesoddtangen, 23.08.16 

 

Forvaltningsrevisjon av kommunens møte med publikum – Plan, bygg og geodata – 

Spørsmål til tillitsvalgt i virksomheten 

 

Vi som er tillitsvalgte i virksomhet for plan, bygg og geodata har blitt spurt om å komme med 

innspill til forvaltningsrevisjon. Vi har valgt å diskutere med våre kollegaer i virksomheten og 

komme med en felles tilbakemelding på spørsmålene.  

 

Spørsmål 1: Virksomhet Plan, bygg og geodata har hatt utfordringer med restanser, perso-

nellgjennomtrekk m.m. Ny virksomhetsleder og ny kommunalsjef tiltrådte i september/oktober 

2015. To nye byggesaksstillinger tiltres i september 2016. Fagsystem og arbeidsmåte er under 

endring. Vil du si at virksomheten nå er på rett spor og med god ledelse? 

 

Vi ser at virksomheten har mange sammenfallende utfordringer som har bygget seg opp over 

tid. En slik utfordring er at det for bygge- og delesak, gjennom endring i forskriften, ble inn-

ført at vi mister gebyr hvis vi ikke behandler saken innen bestemte saksbehandlingsfrister 

(gjelder fra og med 01.07.15). Dette er gitt høyere krav på effektivitet i tillegg til en omprio-

ritering av sakene. En annen utfordring er de høye restansene og at ansatte med god erfaring 

og kunnskap har sluttet. 

 

Som ansatte mener vi det er viktig at det finnes forståelse utenfor virksomheten for at det tar 

tid å få virksomheten inn på et godt spor igjen når vi nå sitter med høye restanser. Det finnes 

ingen kjapp løsning eller at det leies inn konsulenter for å rydde opp. Byggesak, geodata og 

plan er felt som krever høy faglig kompetanse, men også at de ansatte er godt kjent med til-

pasninger til lokale forhold. Å komme inn i arbeidet i disse stillingene i virksomheten tar tid.  

 

Vi mener at virksomheten får et høyt gjennomtrekk hvis det ansettes på midlertidige stillinger 

og personer som er bosatt langt utenfor kommunen. Å nå satse på ansatte som vil bli over tid, 

er en god strategi.  

 

Vi ser at det gjøres mange gode grep, og gjøres en stor arbeidsinnsats fra ledelsen for å 

komme på rett spor. Det setter vi pris på og ser at flere av tiltakene har effekt. I den prosessen 

er det blitt høy fokus på gebyrtap og lite tid for å ivareta personalet som helhet og enkeltper-

soner. Dette kommer til uttrykk i at virksomhetsmøter og informasjon til de ansatte er blitt 

sporadisk. Det er en belastning for saksbehandlerne, matrikkelfører og ansatte på plan, også i 

møte med publikum, at vi har lang behandlingstid/store restanser, og forventningene om raske 

resultater.   

 

Vi tenker at det er et bra tiltak å innføre et nytt saksbehandlingssystem, da vi mener det er 

effektivt, men vi setter spørsmålstegn ved at det innføres allerede til høsten med kort frist til 

alt skal være på plass. Når ansatte er blitt flyttet over til nye oppgaver, som når saksbehand-

lere fra byggesak flyttes til plangruppen og en saksbehandler gjøres til fagleder, samtidig som 

at de som er igjen skal drive med opplæring, så tar det en stund å få opp effektiviteten. Når det 

i tillegg i den perioden skal gjøres en stor jobb med å skape et nytt godt saksbehandlings-

system, tenker vi at det blir for mange oppgaver samtidig.   
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Spørsmål 2: Har du forslag til forbedringer i virksomhet Plan, bygg og geodata som ikke 

allerede er på gang? 

 

Det må ansettes flere på plan, bygg og geodata. Vi er for få i forhold til arbeidsmengden. Et 

eksempel på hvordan vi får en bedre situasjon er at når det ansettes flere i plangruppen, får vi 

behandlet flere reguleringsplaner for Nesodden, det gjør at byggesaksbehandlingen forenkles. 

Å ansette flere gir økt effektivitet og økt rettsikkerhet og servicenivå for innbyggerne.  

 

Vi foreslår at det nye saksbehandlingssystemet innføres på et senere tidspunkt eller med 

lenger tidsperspektiv og at det blir gitt tid for en god prosess i forkant. At våre nåværende 

saksbehandlingssystem fungerer i den perioden mener vi er avgjørende. 

 

Vi ønsker at arbeidet med å skape struktur for samarbeidet med andre virksomheter fortsetter, 

men at det også brukes mer tid på å skape mer struktur for arbeidet innad i virksomheten. 

Arbeide for økt trivsel og samhold. Avholde jevnlige virksomhetsmøter og gi informasjon. 

Utviklingssamtaler/samtaler med den enkelte gjennomføres. Gjøre ledelsen mer tilgjengelig 

for personalet, slik det er nå er det høy møtevirksomhet.  

 

At våre gjentatte innspill på det fysiske arbeidsmiljøet tas på alvor, er også noe som vil bedre 

effektiviteten.
20

 

 

 

På vegne av de ansatte på Plan, bygg og geodata 

 

Mari Berntsen og Annette Ericson Maritvold 

Tillitsvalgte for TEKNA og Juristforbundet (Akademikerne)
21

 
 

  

                                                           
20

 Tillitsvalgte utdyper dette avsnittet slik: Allerede under planlegging av bygget ble ikke innspillene fra 

virksomhetene fulgt opp. Etter innflytting var det allerede trangt. Virksomheten har i mange år på hver verne-

runde sagt ifra om den dårlige luftkvaliteten på arbeidsplassen. I sist vernerunde sa vi klart ifra at vi ville ha 

tilbakemelding på at 1) ventilasjonsanlegget er på 2) at det gjøres målinger på hvordan det fungerer. Dette har vi 

ikke fått svar på enda, på tross at vernerunden var på våren. Videre er det lys og plassmangel. Dette er nå prekært 

da vi ikke har plass til de som er blitt nyansatt. Det er en gruppe som har utarbeidet forslag for ny plassering, 

men det er ikke skjedd noen endringer enda. 

21
 NITO i Nesodden kommune slutter seg til uttalelsen.  
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VEDLEGG 3: SPØRREUNDERSØKELSE 

 

NESODDEN KOMMUNES MØTE MED PUBLIKUM – OMDØMME  

Spørsmål fra Nesodden kommunes kontrollutvalg til innbyggere.       Nesoddfergen, 8.9.2016. 

Utført av Follo distriktsrevisjon IKS: Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772.  
 

1 Møter Nesodden kommunes ansatte deg på en positiv måte og med god service? 
Karakter 
(sett kryss): 

6 Særdeles godt  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget godt  

4 Ganske godt  

3 Noen lunde  

2 Lite godt  

1 Stryk  

Vet ikke  

 

2 Oppfatter du kommunens ansatte som faglig dyktige? 
Karakter 

(sett kryss): 

6 Særdeles gode  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget gode  

4 Ganske gode  

3 Noen lunde  

2 Lite gode  

1 Stryk  

Vet ikke  

 

3 Synes du at Nesodden kommune har gode ledere (på alle nivåer i administrasjonen)? 
Karakter 

(sett kryss): 

6 Særdeles gode  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget gode  

4 Ganske gode  

3 Noen lunde  

2 Lite gode  

1 Stryk  

Vet ikke  

 

4 Tror du de folkevalgte/politikerne opptrer etisk i styringen av kommunen (jf. vennskap, særinteresser m.m.)? 
Karakter 

(sett kryss): 

6 Særdeles etisk  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget etisk  

4 Ganske etisk  

3 Noen lunde  

2 Lite etisk  

1 Stryk  

Vet ikke  

 

5 Preges politikk og administrasjon i Nesodden kommune av åpenhet eller beslutninger i lukkede rom?  
Karakter 

(sett kryss): 

6 Særdeles åpent  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget åpent  

4 Ganske åpent  

3 Noen lunde  

2 Lite åpent  

1 Stryk  

Vet ikke  

 

6 Hvor fornøyd er du alt i alt med styring og tjenesteyting i Nesodden kommune?  
Karakter 

(sett kryss): 

6 Særdeles godt  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget godt  

4 Ganske godt  

3 Noen lunde  

2 Lite godt  

1 Stryk  

Vet ikke  
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7 Har du inntrykk av at kommunens omdømme er bedret, uforandret eller forverret siden 2010? 
Karakter 

(sett kryss): 

6 Sterk bedret  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Klart bedret  

4 Noe bedret  

3 Uforandret   

2 Noe forverret  

1 Sterkt forverret  

Vet ikke  

 

8 I hvilken grad identifiserer du deg med lokalsamfunnet – er Nesodden "bygda di"? 
Karakter 
(sett kryss): 

6 Særdeles mye  Kommentar (gjerne egne erfaringer): 

5 Meget   

4 Ganske mye  

3 Noe  

2 Lite   

1 Overhodet ikke  

Vet ikke  

 

 

Respondenter ga bl.a. følgende kommentarer:  

 Særdeles god service og dyktighet: "Bibliotek og skole." 

 Ganske bra etikk: "Transparent samfunn, passe stort, kjenner folk."   

 "Ordføreren fremstår som positiv i lokalmiljøet." "Alt for mye fokus på kultur fremfor 

barn og ungdom." "Nytt kommunehus hjelper."  

 "Vært i dialog vedr. flere ulike temaer og opplever ansatte som rigide og lite pliktoppfyl-

lende, dessverre. Lite kommunikasjon på tvers av områder og avdelinger. Virker som en 

lite effektivt styrt kommune. Saksbehandling tar tid, lite fokus på resultat/mål og ikke 

spesielt kundeorientert." 

 Overhodet ikke bygda mi: "Jeg er ikke kunster. Hvor er næringslivet og lokale jobber?"  

 Noen lunde gode ledere: "Meget stor variasjon." 

 Stryk på service: "Svarer ofte ikke på henvendelser." 

 "Generelt manglende kunnskap om skole. Ledelsen i kommunen har ikke fulgt med i 

utviklingen siste 20 år." "Har fulgt med på byggesaker. Hvis det ikke er korrupsjon som 

styrer så skjønner jeg ingenting."  

 "Måten avfallshåndtering er organisert er ubegripelig. Planlegging av boligbygging, ref. 

boligsituasjonen i Oslo-gryta, hvor er den?" 

 "NAV har stort forbedringspotensiale!" 

 "Kan synes som mye av fokus legges nær Tangen, mindre på utbedring lenger sør. Sikker-

het langs veier, f.eks. Fjellstrand. Manglende søknader i forbindelse med fylkeskommu-

nale veipenger."   

 "Må forbedre legevaktstilbud kveld/helg." 

 "Ønsker bedre tilrettelegging for å drive business".  

 "Hørt varierte rykter, spesielt ang. renholdsavdelingen." 

 "Lite gode mellomledere i Helse og omsorg. Burde være mer ettersyn for å unngå 

'vennetjenester'. Psykisk helse trenger ettersyn både på faglighet og 'korrupsjon'."  

 "Hørt mange historier om at de som kjenner noen, får gjennom saker lettere." 

 "Tildeling av barnehageplasser er dårlig organisert. Kulturtilbud positivt."  

 "Har sendt e-post jeg aldri fikk svar på." 

 "Opplevde å få utrolig lite forståelse og ekstremt dårlig mottakelse da vi prøvde å få hjelp 

da vår datter opplevde ubehag med en lærer." "Utrolig dyr kommunal avgift." 

 "Vann og kloakk: ingen tilbakemelding på innmeldte problemstillinger." 

 "Taes det beslutninger? I hvert fall ikke innen utvikling av samfunnet/stedet." 
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 "Tar ikke telefonen. Svarer ikke på mail." Gjør seg utilgjengelig." "Sendrektige, uproffe. 

Bruker mye tid på få saker. Lang saksbehandlingstid." "Det må ryddes opp, effektivise-

res." "Tror det er mye 'vennetjenester'." "Nesoddens kommune og befolkning er i stor grad 

imot utvikling."  

 "Kommunen har dummet seg ut i vann/avløp... noe som har splittet nabolag og skapt 

mange kortsiktige panikkløsninger." 

 "Møter meg på en positiv måte, men det ser ut til at enkelte avdelinger (byggesak) er noe 

underbemannet. Leit å måtte vente så lenge på å få godkjent byggesøknad." 

 Meget dyktige ansatte: "Dette gjelder skole og hjemmetjenesten."  

 "Dårlig til å svare på mail." 

 "Flott service på biblioteket." 

 "Veldig dårlig håndtering av byggingen av leilighetskomplekset på Varden (tok jo alt av 

den fantastiske utsikten)."  

 "De fleste ansatte er meget gode."  

 "Byggemelding/teknisk etat: Hvor var folkeskikk og service?" "Noen får gjennom saker 

fordi de kjenner noen. Og noen får nei i tilsynelatende like saker." "Har inntrykk av at 

avtaler gjøres på kammerset."  

 "Kun erfaring fra byggeprosesser, hvor ting aldri blir gjort og tar for lang tid." "Vet om 

saker som har gått raskere/bedre grunnet kontakter i kommunen."  

 Servicen er ganske god: "utenom på teknisk etat, der eg ein gong vart kasta ut". Ganske 

dyktige ansatte: "spesielt på kulturkontoret, ref. 'Kulturisten'". Meget god tjenesteyting: 

"spesielt brøyting og park- og idrettsvesenet (Berger stadion)".  

 "I Nav trenger de mer kunnskap om faget de jobber med. PPT er utrolig flinke."  

 Ansatte er meget gode, "men preges av at kommunen kutter, spesielt på helsesektoren og 

Nesoddtunet." 

 "At vi har mistet alt av tjenester som politi, post, bank osv. er ganske tragisk."  

 Meget god service: "Synes de er blide og imøtekommende."  

 Ganske gode ledere: "Særdeles gode i noen ledd."  

 "På Tangenåsen ungdomsskole var det mange ganger usikkerhet om hvilke klasserom vi 

skulle være i."  

 Ganske gode ansatte: "Veldig avhengig av saksbehandler. De fleste fortjener 6, enkelte 1."  

 "Har vært folkevalgt i mange år og sett mye rart: Vedtak i strid med lover og regelverk 

med henvisning til lokalt selvstyre. Utskjelling av ansatte på talerstolen. Egeninteresse går 

foran innbyggernes interesse. Kameraderi. Politisk styring i kommunen er uansvarlig. Den 

jevne ansatte yter god service. Administrasjonen/ledelsen tør/ønsker ikke å ta tak i 

arbeidsmiljøproblemer etc." 

 "Føler at ansatte er der for å sette kjepper i hjulene for innbyggere."  

 "Beslutninger tas i lukkede rom, lite åpenhet."  

 "Veldig ovenfra og ned-holdning." "Teknisk etat kan ikke jobben sin. De må kunne svare 

på spørsmål som stilles ang. VA, når de selv sender ut forespørsler."  
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VEDLEGG 4: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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