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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Nesodden kommunes Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 legger til grunn en bolig-

bygging på 100 boliger og en befolkningsvekst på 1,2 % per år frem til 2026. Veksten kan 

vise seg å bli noe høyere i 2020-årene.  

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 opplyser at "Rådmannen legger opp til en mode-

rat investeringsplan i kommende planperiode." Press for mer kommunale tjenester i årene 

framover gjør det krevende å skaffe handlingsrom og driftsoverskudd.  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Nesodden kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere har gitt 

innspill til risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag 

gjennomgås 19 risikoområder. 

 

Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere 

rådmenn.  

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 13 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune 2017–2020:   

a. Personaladministrasjon. 

b. Samfunnssikkerhet og beredskap. 

c. Kommunale innkjøp. 

d. Investeringer og gjeld. 

e. Internkontroll. 

f. Barn og unges psykiske helse. 

g. Kultur, idrett og friluftsliv. 

h. Pleie og omsorg. 

i. Rus/psykiatriomsorg. 

j. Ressurskrevende brukere. 

k. Flyktningetjeneste. 

l. Reguleringsplan og byggesak. 

m. Bærekraftig lokalsamfunn. 

 

 

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

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevi-

sjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overord-

net analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet, 2011, s. 78) definerer nøkkelbegre-

pene slik: 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte 16.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (vedtatt av kommunestyret 22.10.2015). 
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2. Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (vedtatt 17.12.2015). 

3. Kommunens internettsider (www.nesodden.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folkemengde 

og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kommune) 

(ssb.no). 

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no).  

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra 

regnskapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

16.12.2015: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

10.2.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

8.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

17.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

11.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Rådmannens ledergruppe i Nesodden kommune består av syv personer:  

 

 
Kilde: nesodden.kommune.no 

 

De tre kommunalsjefene leder hvert sitt kommunalområde med til sammen 31 virksomheter.
1
  

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
2
 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk: 

 

3.2.1 Befolkning 

 Nesodden vokste med 251 innbyggere i 2015 til 18 623 innbyggere (1.1.2016). 

Befolkningsveksten utgjorde 1,4 % – mot 0,9 % i landet.  

 Over de siste tre årene har Nesoddens folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,2 % 

per år (1,7 % i 2013, 0,4 % i 2014 og 1,4 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Nesoddens folkemengde med 12,6 % – mot 18,6 

% i Akershus og 12,4 % i landet.  

                                                           
1
 Staben i Nesodden kommune har ikke utarbeidet et helhetlig organisasjonskart som kan gjengis i Word-

dokumenter med A4-format. Revisor etterlyste det også i oktober 2015.  

2
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  
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 I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden lik andel barn i barnehagealder, flere barn i 

grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og over. 

 

3.2.2 Personale  

 Nesodden kommunes personale utførte til sammen ca. 1 000 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Nesodden kommune (2014) større andel 

årsverk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart mindre 

andel årsverk i helse- og sosialtjenester.  

 Nesodden kommune oppgir et totalt sykefravær på 7,6 % i 2015 – lavere enn nivået i 

fire Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %). 

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Nesodden kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,16 mrd. kr i årsregnskap 

2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 3,1 mill. kr (0,6 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 30,4 mill. kr (2,4 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum 

(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Driftsoverskudd 2015 forklares med bl.a. 

refusjon for ressurskrevende brukere, rentekostnader og overføring til private barne-

hager. 

 Kommunens netto lånegjeld – 51 055 kr per innbygger i 2015 – er 7,8 % lavere enn 

gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Nesodden kommunes grunnskoler kostet 98 733 kr per elev i 2015 – 3 % under 

gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7. 

 En sykehjemsplass kostet 976 811 kr i 2015 – 5 % under for Kostra-gruppe 7 

(gjennomsnitt).  

 Nesodden kommune utbetalte 17,2 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % på to år).  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 414 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 19 % 

under Kostra-gruppe 7.  

 Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 165 kWh per m
2
 i 2015 – likt med 

Kostra-grupp 7. 

 

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Nesodden kommune som nr. 92 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Nesodden 

kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."  

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

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

med tilhørende innsatsområder:  

1. Samfunnsutvikling: 

 Folkehelse og levekår. 

 Lokaldemokrati og deltakelse. 

 Næringsutvikling. 
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 Stedsutvikling. 

 Kommunikasjon og samferdsel. 

2. Tjenester og brukere: 

 Helhetlig tjenestetilbud. 

3. Organisasjon og medarbeidere:  

 En organisasjon for framtiden. 

4. Økonomi: 

 Forvaltning av kommunens ressurser. 

 

Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (s. 6) utdyper innsatsområdene i overordnete og 

spesifikke styringsmål. Til sammen utgjør dette Nesodden kommunes målstyring. "Alle virk-

somheter har sitt eget styringskort med egne parametere. De kjører sine egne brukerunder-

søkelser og lager lokale mål i samarbeid med sine ansatte," opplyser stabssjef for økonomi og 

styring, som anser at målstyringsopplegget fungerer godt. I 2016 går kommunen for øvrig 

over til medarbeiderundersøkelse ved hjelp av KS' 10-Faktor.  

 

3.3.2 Boligbygging – befolkningsprognose 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 2.1 Faktagrunnlag) oppgir at "Befolk-

ningsveksten skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen." "Det 

legges til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år" i planperioden - noe høyere enn reali-

sert boligbygging i årene forut.  

  

"Dette vil gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,2 % per år" – men "kan gi en noe 

høyere befolkningsvekst, særlig mot slutten av perioden." "Det er viktig å påpeke at så å si all 

boligbygging i kommunen skjer i privat regi, og at det er knyttet usikkerhet til tidspunktet for 

realiseringen av de enkelte reguleringsplanene." Nesoddens folkemengde anslås å nå 20 594 

personer i 2025.   

 

En boligprognose utarbeidet av administrasjonen våren 2015 – basert på foreliggende bygge-

søknader og forventete utbyggingsområder – indikerer langt høyere boligbygging: gjennom-

snittlig 190 boliger per år i perioden 2016–2026. (Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–

2019, s. 111.) Stabssjef for økonomi og styring kommenterer at "det er vanskelig for rådman-

nen å ta ut prosjekter fremmet av private", men erfaringen tilsier at flere boligprosjekter faller 

fra eller blir forsinket; befolkningsveksten ender som regel på rundt 1,25 % per år. Dersom 

boligbyggingen er i stigende trend, vil det fanges opp i neste rullering av kommuneplanen 

(hvert fjerde år), tilføyer stabssjefen. 

 

3.3.3 Utfordringer til 2020  

Basert på utviklingstrekk, kommuneplan og budsjett/handlingsprogram oppsummerer revisor 

følgende utfordringer og satsingsområder for Nesodden kommune til 2020:  

 

1 Moderate investeringer – lav egenfinansiering:  

 "Befolkningsprognosen viser at skolekapasiteten i kommunen, både på barne- og 

ungdomstrinnet, er god i perioden. Eneste unntak er Nesoddtangen skole som kan få 

anstrengt kapasitet mot slutten av perioden som følge av planlagt boligbygging i Tangen 

grendelag." (Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026, kapittel 2.1 Faktagrunnlag.)  

 "Rådmannen legger opp til en moderat investeringsplan i kommende planperiode" (Bud-

sjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 4). De største investeringene i 2016 er 
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omsorgsboliger, flyktningeboliger, multisportanlegg og IKT. Investeringer for 108 mill. kr 

i 2016 faller til rundt 50 mill. kr per år i 2017–2019 (s. 104). I tillegg kommer VAR-

investeringer for 30 mill. kr årlig (121 mill. kr over fire år). Fjellstrand barnehage bygges 

for 31 mill. kr i 2017.  

 "Nesodden kommune har tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til 

dette er at kommunens reserver (fond) er på et minimumsnivå og det legges opp til relativt 

svake netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanperioden" (s. 3).  

 

2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:  

 "Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreut-

vikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden. Store behov og økt press for mer 

tjenester i årene framover gjør det meget vanskelig å skaffe dette handlingsrommet" (Bud-

sjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 27). Økte driftsutgifter skyldes især drift av 

ny barnehage på Fjellstrand, nye omsorgsboliger og generelt tjenester til en voksende 

eldrebefolkning. "En ytterligere styrking av avsetningene mener rådmannen ville vært 

ønskelig, men rådmannen har likevel valgt å ikke gjøre ytterligere kutt i tjenestetilbudet i 

2016, da det i de tre foregående år er kuttet til sammen over 30 mill. kr og tjenestetilbudet 

er presset" (s. 1).  

 Driftsoverskuddet på 30 mill. kr (2,4 %) i 2015 bidrar til å tegne et noe lysere bilde av 

kommunens økonomi.  

 

3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:  

 IKT-infrastruktur skal oppgraderes for å utvikle e-kommune. 

 

4 Skole, barnehage og oppvekst – drift av ny barnehage:  

 Fjellstrand barnehage kommer i drift i 2018.    

 Skolebruksplan iverksettes med tiltak på flere skoler.  

 

5 Helse og omsorg – økt tjenesteproduksjon:  

 "Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er innarbeiding av store utgifter innenfor 

helse og omsorg" (s. 3).  

 Hjemmetjenesten økte fra 65 årsverk i 2012 til 91 årsverk i 2015 (s. 72). Antall hjemme-

tjenestemottakere steg fra 826 pasienter i juni 2014 til 1094 pasienter i juni 2015 (+32 %) 

(s. 71). "Det er en klar økning i antall psykiatri/rus pasienter" (s. 72). 

 

6 Teknikk, miljø og plan – VA-satsing:  

 Kommunens vann- og avløpsnett rehabiliteres og utbygges.   
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Personaladmini-

strasjon: 

 

 

Personaladministrasjon: Risiko 

for at kommunen ikke har over-

sikt over og styring med perso-

nalet. Årsberetning 2015 (s. 45) 

og årsregnskapet (note 10) oppgir 

999 årsverk, mens Budsjett 2016 

handlingsprogram 2017–2019 (s. 

2) oppgir "ca. 1100 årsverk", dvs. 

en sprik på 10 %. Rådmannen har 

(brev 4.5.2016 til revisjonen) 

varslet forbedring i registreringen 

av årsverk vha. Agresso i 2016. 

Dette kan vurderes etter et par år. 

Avvik fra tall fra A-registeret/ 

Kostra-statistikk bør også sjek-

kes. Fraværsstatistikk og syke-

lønnsrefusjon er beslektede 

temaer.   

 

Personale: Risiko for at vekst i 

befolkning og tjenesteyting med-

fører press på personalet. Er års-

verkene optimalt fordelt? 

Rekruttere, utvikle og beholde 

kvalifiserte medarbeidere er en 

utfordring på flere fagområder. 

H H Oversikt over kom-

munens viktigste 

innsatsfaktor er 

viktig. Har kommu-

nen flere årsverk enn 

det som rapporteres 

til de folkevalgte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunens tje-

nesteyting.  

 

Målstyring: Risiko for at etater og virksom-

heter ikke styres målrettet. Har 

kommunen et hensiktsmessig 

opplegg for balansert målstyring? 

Opplegget synes komplisert for 

utenforstående, men oppgis å 

fungere bra internt.  

M L Offentlig virksom-

het trenger målsty-

ring.  

Samfunnssikker-

het og beredskap: 

Risiko for at sikkerhetstiltak ikke 

iverksettes og at kommunen ikke 

er forberedt når kriser inntreffer. 

Kommunens toppledelse og virk-

somheter har viktige roller her.  

H M Å beskytte befolk-

ningen, er et hoved-

ansvar for kommu-

nen.  
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Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er Nesodden 

kommunes innkjøp (300 mill. 

kr/år) effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid. 

Nesodden, Ås, Frogn og Vestby 

kommuner har felles innkjøps-

kontor med fire årsverk. 

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at administrativ orga-

nisering og arbeidsmåter ikke er 

optimale, dvs. at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi endringer 

for Nesodden kommune. Hanker 

kommunen inn alle aktuelle 

statstilskudd til driftsprosjekter? 

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Kommunen er sårbar for 

renteoppgang. Er investe-

ringsprogrammet hensiktsmessig, 

og hanker kommunen inn alle 

aktuelle statstilskudd til investe-

ringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. Kom-

munen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program.  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse. Transparens og 

antikorrupsjon har interesse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til økonomisk tap, 

rettssak og omdøm-

metap. 
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BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barn og unges 

psykiske helse: 

Risiko for at stadig flere barn får 

psykiske lidelser og sammensatte 

hjelpebehov. Ensomhet oppgis 

som et økende problem. Kan hel-

sestasjon, barnehage, skole, PPT 

og skolehelsetjeneste m.fl. bidra 

mer for unge innbyggeres livs-

mestring? Lærere føler at de 

mangler virkemidler overfor 

utagerende elever. 

H H Psykiske lidelser 

blant barn og unge 

er et voksende sam-

funnsproblem. 

Kommunene er en 

viktig aktør her. 

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

Nesodden kom på 18. plass i 

skoleresultater på Kommuneba-

rometer 2015. 4,2 % av Nesod-

dens grunnskoleelever får spe-

sialundervisning. Kommunen 

kommer godt ut i Fylkesmannens 

mobbe-oversikt. 

M M  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde. 

Nesodden ser ut til å 

gjøre det bedre enn 

de fleste kommuner. 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 

 

 

HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Helsestasjon og 

skolehelse-

tjeneste: 

Risiko for at fødselsdepresjoner 

og psykiske lidelser blant 

barn/unge fortsetter å øke – til 

tross for en nasjonal satsing i 

2016.   

M M Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste er 

viktig i forebyg-

gende helsearbeid. 
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Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, 

avvikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

Rus/psykiatri-

omsorg: 

Risiko for at antall klienter fort-

setter å stige i Nesodden.  

Samhandlingsreformen har gitt 

økt kommunalt ansvar fra 2016. 

Temaer: boliger, samarbeid helse-

foretak/kommune og sensitive 

personopplysninger. 

H H Viktig å møte 

veksten i rusmis-

bruk. 

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder enslig mindreårige og 

voksne flyktninger. 

M H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 

Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. Nes-

odden kommune utbetalte 17,2 

mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % 

fra 2013). 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å øko-

nomisere med 

kommunens midler. 
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EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kommune-

planens forutset-

ninger: 

 

Risiko for urealistisk kommune-

plan – at boligbygging og befolk-

ningsvekst blir høyere enn forut-

satt. Kommuneplanens samfunns-

del 2014–2026 legger til grunn en 

boligbygging på 100 boliger per 

år, mens Budsjett 2016 hand-

lingsprogram 2017–2019 gir en 

prognose på gjennomsnittlig 190 

boliger per år frem til 2026. 

Administrasjonen kommenterer 

imidlertid at denne boligprogno-

sen er urealistisk. 

M L Høyere boligbyg-

ging og befolk-

ningsvekst kan 

presse kommunens 

tjenesteproduksjon 

og økonomi.  

  

Reguleringsplan 

og byggesak: 

Risiko for mangler i regulerings-

planer og byggesaksbehandling. 

Kan planarbeid og byggesaks-

behandling forbedres? Å rekrut-

tere og beholde personale i plan-

avdeling er en utfordring. Utbyg-

gingspresset er størst på Fager-

strand i 2016. Gir byggesaksge-

byrer kostnadsdekning (selv-

kost)? Kommunesammenlikning i 

Follo er interessant.  

H M Utbyggingen av et 

lokalsamfunn har 

stor og varig betyd-

ning.  

Bærekraftig 

lokalsamfunn: 

Risiko for at energibruk, transport 

og avfallshåndtering i lokalsam-

funnet blir mindre miljø- og kli-

mavennlig. Analysen bør omfatte 

statlige og fylkeskommunale 

aktører (transportselskaper m.m.), 

kommunen, private bedrifter og 

innbyggere.    

M M Kommunen har 

høye miljø-ambisjo-

ner.  

 
  


