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Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.
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Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter
særskilt innkalling.
Rådgiver Lene H. Lilleheier i FIKS vil være møtesekretær for dette møtet.
Ås, 25.04.2017
Arne Maus/s./
leder

17/00031

Jan T. Løkken/s./
sekretær

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 12/17 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mars 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00124-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. mars 2017 godkjennes.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Sekretæren sendte et forslag til protokoll via e-post til utvalgets medlemmer den 22.
april.
I høringsrunden kom det inn merknader om at utvalget i sak 10/17 er opptatt av at
revisjonen førsøker å gjennomføre en undersøkelse blant brukere/foresatte. Dette
ønsket er formidlet til revisjonen, men forslaget til protokoll ble ikke endret på dette
punkt.
Behandlingen i sak 10/17 er endret i samsvar med Harald Tronviks forslag.
Vi har også rettet opp noen trykkfeil.
Ås, 24.04.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Forslag til protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21. mars 2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

MØTEPROTOKOLL
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

21.03.2017 kl. 17:15
Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), May
Lissbeth Ananiassen (R)
Møtende varamedlemmer:
Harald Tronvik (H)
Forfall:
Jørn Bertelsen (H)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra Follo distriktsrevisjon:
Avdelingsleder Didrik Hjort
Fra kommunestyret:
Ordfører Nina Sandberg
Diverse merknader:
Arne Maus varslet en sak under Eventuelt

Møteprotokoll godkjent 02.05.2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Nesodden KU-8/17
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 godkjennes.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017 godkjennes.
[Lagre]

Nesodden KU-9/17
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av sykehjem
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av
kvalitet i sykehjemstilbudet
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017:
Utvalget var enig om at revisjonen skal fokusere på kvaliteten i tilbudet til
Nesoddtunet sykehjem.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017:
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av
kvalitet i sykehjemstilbudet.
[Lagre]

Nesodden KU-10/17
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om barn og ungdoms
psykiske helse
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens prosjektplan for kommunens tilbud til barn og
unge innenfor psykisk helse.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017:
Revisjonen ble bedt om å vurdere en brukerundersøkelse og å se nærmere på
overgangen mellom kommunens tilbud og andre tilbud (så som spesialisttjenestens)
for å unngå at barn og unge havner i et vakuum.
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Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av de merknader som framkom i møtet, enstemmig
vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017:
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens prosjektplan for kommunens tilbud til barn og
unge innenfor psykisk helse. Revisjonen bes se på i hvilken grad merknadene i
møtet kan innpasses i revisjonen.
[Lagre]

Nesodden KU-11/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.03.2017:
Deltakerne under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar orienterte om
noen av sine inntrykk fra konferansen.
Arne Maus orienterte om kontrollutvalgenes fellesmøte med Follo landbrukskontor 7.
februar.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.03.2017:
Orienteringssakene tas til orientering.
[Lagre]
Eventuelt
Kontrollutvalget ba i møtet 31. januar under Eventuelt om at utvalget kommer med på
kommunens møtekalender for de politiske utvalgene på internett.
Kommuneadministrasjonens tilbakemelding i e-post av 15. mars. ble omdelt i møtet.
Utvalget ga uttrykk for forståelse for de begrensninger som finnes i dagens system
for kunngjøring på kommunens internettsider. Utvalget mente de forbedringer som
foreslås i e-posten fra administrasjonen er positive for å øke utvalgets synlighet på
sidene.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 13/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00121-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2016:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens
årsberetning.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes
årsregnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Nesodden kommune for 2016.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vedlegg:
Rev.beretning Nesodden 2016.pdf, Årsregnskap 2016 pr. 15.02.17 inkl noter nr 5.pdf
SAKSUTREDNING:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i
henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5, gir bestemmelser
revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5, 4. ledd nr. 3, bestemmer at
revisor også skal uttale seg om opplysninger i årsberetningen samsvarer med
årsregnskapet.
Kommunens årsberetning og årsregnskap for 2016 er lagt ut på kommunens
internettsider og kan leses her.
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Vi har denne gang mottatt bare den pliktige delen av årsberetningen, jf.
kontrollutvalgets vedtak i fjor om at kommunen skiller klarere mellom årsberetning,
med pliktig informasjon og annen informasjon i sin årsrapport. Sekretariatet mener at
den pliktige delen formelt sette er tilstrekkelig for utvalgets behandling, men den
andre delen av årsrapporten gir nyttig informasjon til kontrollutvalget. Vi har derfor
også bedt om å få den andre delen av rapporten, og vil eventuelt ettersende den
dersom den blir ferdig før kontrollutvalgsmøtet.
Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning mottatt 25. april, men datert 15.
april 2017 og konkluderer med at: ”Etter vår mening er det medfølgende
årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nesodden kommune per 31.
desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”
Revisjonen mener den øvrige informasjon i kommunens årsrapport ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon.
Revisjonsberetningen har ingen presiseringer eller forbehold.
Rådmannen viser i sin innledning til at netto driftsresultat i 2016 var på om lag 42
mill. kr., en klar forbedring fra tidligere, som utgjør 3,35% av driftsinntektene.
Resultatet skyldes en positiv utvikling i de samlede skatte- og rammeinntektene og
økte statlige refusjoner. Lånegjelden økte noe, men ble redusert i % av
driftsinntektene.
Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om hovedpunktene i regnskapet og
årsberetningen og svare på spørsmål.
Ås, 25.04.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:

FDRs revisjonsberetning datert 15.04.16
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 14/17 KOFA-vedtak vedr. konkurranseutsetting av
bygging og drift av omsorgsboliger
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00122-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg:
KOFAs avgjørelse av 27. mars 2017.pdf, Mail fra KS-advokatene av 6.4.17.pdf,
Rådmannens saksutredning til fsk - OPS-prosjekt - KOFA-vurdering av 060417.pdf
SAKSUTREDNING:
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) konkluderte i sak 27. mars d.å. vedr.
Nesodden kommunes konkurranse om leie av nye omsorgsboliger med at
kommunen «har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige
endringer i avtalen etter tildeling av kontrakt».
Kopi av KOFAs vedtak følger vedlagt.
Kontrollutvalgets leder har bedt om at saken settes på utvalgets dagsorden.
Vedlagt følger også e-post fra KS-advokatene av 6. april og rådmannens
saksutredning til formannskapet av samme dato. Formannskapet innstilte i sitt møte
den 19. april overfor kommunestyret om at «kommunestyret opprettholder tidligere
vedtak» i saken.
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet for å redegjøre for saken og svare på
spørsmål.
Ås, 24.04.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. KOFAs avgjørelse datert 27. mars 2017
2. E-post fra KS-advokatene av 6. april 2017
3. Rådmannens saksutredning til FSK av 6. april 2017
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Klagenemnda
for offentlige anskaffelser
Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om leie
av nye omsorgsboliger gjennom et OPS-prosjekt i Nesodden kommune. Klager anførte at det
utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse at kontrakten ble endret fra en finansiell leieavtale til
en entreprisekontrakt hvor bygget ble betalt ved overtagelse, og leverandøren deretter hadde
ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og service av eiendomsmassen. Klagenemnda kom til
at avtalen var vesentlig endret og at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.
Klagenemndas 27. mars 2017 i sak 2016/104
Klager:

Nesodden Rødt

Innklaget:

Nesodden kommune

Klagenemndas
medlemmer:

Finn Arnesen, Marianne Dragsten og Jakob Wahl

Bakgrunn:
(1)

Nesodden kommune (heretter innklagede) kunngjorde 15. september 2014 en
konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om leie av nye omsorgsboliger
gjennom et OPS-prosjekt i Nesodden kommune. Tilbudsfristen var 15. oktober 2014.

(2)

Målet med anskaffelsen var ifølge konkurransegrunnlagets punkt 1.2.1 å inngå en
"langvarig leiekontrakt (30 år)" for 40 omsorgsboliger for eldre med omfattende
hjelpebehov, samt en opsjon på aktivitetssenter for 25 personer. Anskaffelsen skulle
omfatte tomt, regulering, design, prosjektering, utbygging og forvaltning, drift,
vedlikehold og service (vaktmestertjenester) av leieobjektet i leieperioden.

(3)

Innklagede gjennomførte først en prekvalifisering der det blant annet ble oppstilt
kvalifikasjonskrav. Ett av kravene var angitt under punkt 2.3: "Det kreves god
økonomisk soliditet og finansieringsevne/finansieringsforståelse." Som en del av
dokumentasjonskravet skulle det dokumenteres "[e]rfaring med finansiering av
lignende prosjekter."

(4)

Innen fristen fikk innklagede inn tilbud fra Norsk Helsehus AS (heretter valgte
leverandør) og Backe Prosjekt AS. Begge leverandørene ble ansett som kvalifiserte og
mottok konkurransegrunnlaget 24. oktober 2014.

(5)

Overordnet OPS-avtale, avtale om rettigheter og forpliktelser i forprosjekt- og
byggefasen, leieavtale og driftsavtale inngikk som en del av konkurransegrunnlaget.

(6)

I leieavtalen var det satt opp to alternativer for overtagelse av leieobjektet etter utløpet
av leieperioden. Det ene var at leietaker skulle overta leieobjektet vederlagsfritt
(finansiell leie), og det andre var at leietaker kunne kjøpe leieobjektet til markedspris

Postadresse
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Tlf.: 55 59 75 00
Faks: 55 59 75 99

E-post: post@kofa.no
Nettside: www.kofa.no

(operasjonell leie). I konkurransegrunnlagets del I ble leverandørene bedt om å prise de
to alternativene. Av konkurransegrunnlaget punkt 3.4 fremgikk følgende: "Ved valg av
leiemodell (operasjonell eller finansiell leie) brukes diskonteringsfaktor på 4 % som
følger av kommunens budsjettforutsetning for egne investeringer i kommende
planperiode."
(7)

Begge de kvalifiserte tilbyderne leverte tilbud innen utløpet av tilbudsfristen. Kontrakt
ble tildelt valgte leverandør, og evalueringsprotokoll og meddelelsen om dette ble sendt
ut 24. april 2015. Innklagede valgte løsningen med en finansiell leieavtale. I henhold til
godkjenningsdokument fra rådmannen i Nesodden kommune datert 2. november 2015,
var bakgrunnen for valget av finansiell leie forventninger om at eiendommens verdi
ville stige, samt at prisforskjellen mellom operasjonell og finansiell leie var begrenset.

(8)

Innklagede bestemte seg for å utsette kontraktsinngåelse til det var innhentet en
bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten vedrørende OPS-selskapets mulighet for
frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten anså den finansielle
leieavtalen som en avtale om salg på avbetaling, og ikke en avtale om utleie. Dermed
var ikke vilkårene for frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 (1) bokstav
b tilfredsstilt.

(9)

Innklagede henvendte seg så til Skatteetaten med spørsmål om oppføringen av det
aktuelle bygget ville gi valgte leverandør rett til merverdiavgiftskompensasjon ettersom
det skulle oppføres særskilt tilrettelagte lovpålagte omsorgsboliger for videresalg til
kommunen. Skatteetaten, avga en veiledende uttalelse der det fremgikk at valgte
leverandør ikke var omfattet av de aktuelle reglene, og dermed heller ikke var
kompenasjonsberettiget.

(10) Merverdiavgiftsutgiftene for valgte leverandør ville bli mellom 4 000 000 og 5 000 000
kroner. Innklagede og valgte leverandør endret derfor avtalen til en entreprisekontrakt
der innklagede var byggherre og valgte leverandør var totalentreprenør. Dette ble
regulert slik at de aktuelle boligene og fellesarealene skulle betales i sin helhet ved
overtagelse.
(11) Før kontrakt ble inngått, 2. juni 2016, publiserte innklagede en intensjonskunngjøring
der det fremgikk at innklagede vurderte å endre OPS-avtaleverket slik at innklagede
ville stå som eier av og formell byggherre for omsorgsboligene med fellesarealer, men
slik at OPS-leverandøren var totalleverandør med ansvar for forvaltning, drift og
vedlikehold. En nærmere begrunnelse for endringen og en angivelse av hjemmel for
endringen fulgte. Innklagede mottok ingen innsigelser eller kommentarer til
kunngjøringen.
(12) Av den nye OPS-avtalen, punkt 2, fremgikk følgende:
"Prosjektet er strukturert slik at OPS-leverandøren skal stå for den fullstendige
utviklingen av OPS-prosjektet med forpliktelse til bygging, med forvaltning, drift,
vedlikehold og service (FDVU) av "OPS-Prosjektet". Kommunen skal på sin side være
byggherre og eier av sine leiligheter, aktivitetssenter og andel av fellesarealer. OPSleverandøren skal være byggherre for, og selger av Salgsboligene til kvalifiserte
kjøpere og tar full risiko for byggekost og salgspris."
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(13) Innklagede inngikk kontraktene med valgte leverandør 23. juni 2016. Nesodden Rødt
(heretter klager) brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved brev
av 27. juni 2016.
(14) Nemndsmøte i saken ble avholdt 13. mars 2017.
Anførsler:
Klager har i det vesentlige anført:
(15) Avtalen med valgte leverandør er vesentlig endret. I utgangspunktet skulle leverandøren
eie boligene i 30 år, noe som innebærer stor risiko for uforutsette omstendigheter og
krever at leverandøren er finansielt sterk. Når dette endres til at innklagede betaler for
bygget ved overtagelse, kunne langt flere leverandører tenkes å inngi tilbud fordi
finansieringsopplegget og risikoen ved prosjektet er vesentlig endret. Det som gjenstår
som leverandørens ansvar er byggeprosjektet og en vedlikeholdsavtale, noe som er langt
mindre krevende og risikofylt. Den økonomiske balansen er derfor endret til fordel for
leverandøren.
(16) Klausulen som gjelder overdragelse av avtalen hjemler ikke den aktuelle endringen. Det
foreligger heller ikke uforutsette omstendigheter. Innklagede var klar over risikoen for
at merverdiavgift kunne påløpe.
(17) Innklagedes intensjonskunngjøring knyttet til endringen av kontrakt kan ikke få
betydning all den tid kommunen ikke kan ha vært i aktsom god tro vedrørende
spørsmålet om dette var en ulovlig direkte anskaffelse.
(18) Saken er ikke uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.
Innklagede har i det vesentlige anført:
(19) Klagen må avvises fordi den klart ikke fører frem, og fordi den er uhensiktsmessig for
behandling.
(20) Det er ikke tale om en vesentlig endring i kontrakten. Det er kun tale om bortfall av
selve kredittavtalen, og det gjøres ingen endringer i ansvars- og oppgavefordelingen.
Valgte leverandør er fortsatt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet gjennom
fremskaffelse av tomt, regulering av denne, design og prosjektering av bygget,
finansiering frem til ferdigstillelse, utbygging, samt forvaltning, drift, vedlikehold og
service (vaktmestertjeneste) av bygningsmassen gjennom en periode på 30 år. Det
eneste som endres er at leverandøren mottar kjøpesummen på et tidligere tidspunkt.
(21) Det er også inntatt en endringsklausul i kontrakten som hjemler endringen. Det følger
av leieavtalen punkt 22: "Utleier kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter
denne avtale uten etter samtykke fra Leietaker. Slikt samtykke kan ikke nektes uten etter
saklig grunn." Kredittkjøpsavtalen kan dermed overdras. Under enhver omstendighet er
endringen forutberegnelig. Slike endringer som leverandørene ut fra
konkurransegrunnlaget kan forvente, må aksepteres. Det er svært vanlig i bransjen at
kredittkjøpsavtalen i et OPS-prosjekt overdras etter at bygget er ferdigstilt.
(22) Når det gjelder hvordan innløsningssummen ble fastsatt, kom partene frem til
innløsningsverdien (kjøpesum) ved å beregne nåverdien av avtalt årlig kapitalleie
(låneavdragene) over 30 år basert på en diskonteringsfaktor på 4 %. Det fremgår av
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konkurransegrunnlaget at denne diskonteringsfaktoren skulle benyttes ved valg av
leiemodell. Den delen av avdragene som bestod av finansieringsrenter ble ikke fullt ut
lagt inn i nåverdiberegningen, mens den delen av avdragene som bestod av risikopåslag
for å ha totalansvaret for prosjektet ble inntatt i beregningsgrunnlaget. På denne
bakgrunn ble årlige avdrag og renter justert ned fra kroner 4 146 000 til kroner 3 700
000. Beregnet nåverdi av dette utgjør kroner 88 000 000.
(23) På grunnlag av det ovennevnte hadde også leverandørene grunn til å forvente at
kredittkjøpsavtalen kunne overdras til en finansiell aktør, slik at det er forutberegnelig
at leverandørene ikke behøver å bære den finansielle byrden gjennom hele
avtaleperioden. Så lenge det helhetlige ansvaret for bygg og teknisk anlegg, tjenester og
energi består, ville det ikke ha vært andre interesserte leverandører som kunne ha deltatt
i konkurransen. Resultatet av forhandlingene med leverandørene ville heller ikke fått et
annet resultat.
(24) Endringen er uansett omfattet av unntaket i nytt direktiv artikkel 72 (1) bokstav c.
Direktivet er en kodifisering av gjeldende rett. Endringen er foranlediget av
omstendigheter som en påpasselig tilbyder ikke kunne forutse: Det var ikke mulig å
forutse at skattemyndighetene ville endre en 20 år gammel praksis. Avtalens
overordnede karakter endres ikke.
(25) Ved å gjennomføre en intensjonskunngjøring er hensynet til leverandørene ivaretatt ved
at de kunne klage og iverksette tiltak for å stanse kontraktsinngåelsen.
Klagenemndas vurdering:
(26) Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Det følger av forskrift om
klagenemnd for offentlige anskaffelser § 13a at det ikke gjelder noe krav om saklig
interesse i slike saker. Klagen er rettidig. Anskaffelsens verdi overstiger etter det
opplyste den nasjonale terskelverdien og EØS-terskelverdien. I tillegg til lov om
offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, følger anskaffelsen etter sin opplyste art
og verdi forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og III.
(27) Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved at kontrakten
er endret fra å være en finansiell leieavtale til en entreprisekontrakt der innklagede
betaler kjøpesummen i sin helhet ved overtagelse. Dette utgjør ifølge klager en
vesentlig endring.
(28) Innklagede bestrider at det er tale om en vesentlig endring og anfører at klagen er
uhensiktsmessig for behandling, ettersom endringen er kunngjort ved
intensjonskunngjøring og dermed ikke kan sanksjoneres. Hensynet til leverandørene er
også ivaretatt på denne måten, fremholder innklagede. Klagenemnda har imidlertid ved
flere anledninger vurdert om det foreligger brudd på regelverket i saker der innklagede
har publisert en intensjonskunngjøring uten å motta innvendinger, jf. eksempelvis
klagenemndas avgjørelse i sak 2016/123. Klagenemda finner heller ikke grunn til å
avvise denne saken som uhensiktsmessig for behandling i nemnda.
(29) Klagenemnda vil følgelig vurdere hvorvidt endringen av kontrakten utgjør en ulovlig
direkte anskaffelse. I sak C-454/06 (pressetext) tok EU-domstolen stilling til om
endringer i avtalen mellom partene måtte anses som så vesentlige at en i realiteten stod
overfor en ny kontrakt. De i denne sammenheng sentrale delene av avgjørelsen,
premissene 34 til 37, lyder slik:
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"34 Med henblik på at sikre gennemsigtighed i procedurerne og ligebehandling af
tilbudsgivere udgør ændringer i bestemmelserne i en offentlig aftale inden for den
periode, i hvilken den er gyldig, indgåelse af en ny aftale i direktiv 92/50’s forstand, når
de er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor viser,
at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer (jf. i denne
retning dom af 5.10.2000, sag C-337/98, Kommissionen mod Frankrig, Sml. I, s. 8377,
præmis 44 og 46).
35 En ændring i en offentlig aftale i dennes løbetid kan betragtes som væsentlig,
såfremt den indfører betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige
procedure for indgåelse af en aftale, ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere
end de oprindeligt antagne at deltage, eller ville have gjort det muligt at acceptere et
andet bud end det, som oprindeligt blev antaget.
[…]
37 En ændring kan også betragtes som væsentlig, når den ændrer aftalens økonomiske
balance til fordel for tilslagsmodtageren i forbindelse med udbuddet på en måde, som
ikke var fastsat i de oprindelige udbudsbetingelser”.
(30) EU-domstolens avgjørelse gjelder endringer gjort i kontraktsperioden. Vår sak gjelder
en endring foretatt etter tilbudsfristen, men før kontraktsinngåelse. Dette er uten
betydning her. Klagenemnda har tidligere lagt til grunn at det i utgangspunktet gjelder
en tilsvarende norm som oppstilt i den ovennevnte avgjørelsen for endringer som er
gjennomført etter tilbudsfristen, jf. klagenemndas avgjørelse i sak 2014/111 med videre
henvisninger.
(31) Når partene gikk fra en avtale om finansiell leie til en entreprisekontrakt, innebærer det
at kjøpesummen skulle betales ved ferdigstillelse av omsorgsboligene og fellesarealene
som innklagede skulle overta, i stedet for at innklagede skulle betale årlig leie i 30 år.
Valgte leverandør skulle dermed ikke lenger stå for den langsiktige finansieringen.
Utover dette foranlediget endringen visse andre tilpasninger i kontraktsdokumentene.
Valgte leverandørs ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, fremskaffelse av tomt,
regulering av tomt, design og prosjektering av bygget, finansiering av selve
byggeprosjektet, selve utbyggingen og service/vaktmestertjenester, var i behold.
Herunder var ansvaret for at bygget skulle holde en definert kvalitetsstandard ved
utløpet av de 30 årene avtalen skulle løpe, i behold.
(32) Et første vurderingstema er om det hadde vært mulig for andre enn de som deltok i den
opprinnelige konkurransen om oppdraget å delta dersom avtalene slik de nå foreligger
hadde inngått i konkurransegrunnlaget. Besvares dette bekreftende, følger det av EUdomstolens avgjørelse i sak C-454/06 (pressetext) at det dreier seg om en vesentlig
endring.
(33) Blant kvalifikasjonskravene i prekvalifiseringen var "god økonomisk soliditet og
finansieringsevne/finansieringsforståelse", og "[e]rfaring med finansiering av lignende
prosjekter" skulle dokumenteres. Disse vurderingstemaene og dokumentasjonskravene
får et annet innhold når avtalene endres, og endringen ville dermed gjort det mulig for
også andre enn de som deltok i konkurransen å delta.
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(34) Et neste vurderingstema er om endringen fra finansiell leie til en entreprisekontrakt der
innklagede betaler kjøpesummen i sin helhet og overtar omsorgsboligene og
fellesarealer ved ferdigstillelse, er en endring som hadde gjort det mulig å anta et annet
bud enn valgte leverandørs. Besvares dette bekreftende, følger det av EU-domstolens
avgjørelse i sak C-454/06 (pressetext) at det dreier seg om en vesentlig endring, jf.
ovenfor i premiss (29).
(35) Når kontrakten endres fra en langsiktig leieavtale til en entreprise der kjøpesummen
betales ved ferdigstillelse og innklagede fra samme tidspunkt overtar eiendomsretten,
innebærer dette at innklagede overtar risikoen for bygningsmassen 30 år tidligere enn
forutsatt i konkurransegrunnlaget. Valgte leverandørs risiko for bygningsmassen
reduseres tilsvarende, samtidig som også den finansielle risikoen reduseres betraktelig.
Dette gjelder selv om det, som innklagede har anført, er mulig å overdra leieavtalen til
en tredjepart og på den måten realisere verdien av den.
(36) Etter endringen er det således ikke lenger leverandøren som står for finansieringen av
de aktuelle delene av bygget etter ferdigstillelse. Et vesentlig element i den opprinnelige
avtalen var imidlertid nettopp den omstendighet at leverandøren skulle yte kreditt.
Kvalifikasjonskravene understreker dette.
(37) Klagenemnda holder det for sannsynlig at endringen (fra finansiell leasing til
entreprisekontrakt) ikke bare ville gjort det mulig for andre leverandører å delta i
konkurransen, men også påvirket deres vurdering av om de skulle delta eller ikke.
Enkelte leverandører kan ha avstått fra å delta i konkurransen på grunn av
forutsetningen om at leverandøren skulle binde opp kapital ved å stå som formell eier
og utleier av bygget i 30 år. At det var mulig å overdra leieavtalen til en tredjepart, kan
heller ikke her være avgjørende. Det er en reell forskjell mellom det å ha mulighet til å
realisere verdien av leieavtalen, og det å ha sikkerhet for at betalingen skjer ved
ferdigstillelse.
(38) Klagenemnda ser det slik at de endringer som er foretatt i kontraktsdokumentene ville
gjort det mulig å anta et annet bud enn valgte leverandørs, og endringene må derfor
karakteriseres som vesentlige.
(39) Klagenemnda finner etter dette at de endringer som er foretatt i avtaleforholdet mellom
innklagede og valgte leverandør er så omfattende at man i realiteten står tilbake med en
ny og vesentlig annerledes kontrakt.
(40) Innklagede har gjort gjeldende at endringene var foranlediget av omstendigheter
innklagede ikke kunne forutse. Innklagede viser i denne forbindelse til direktiv
2014/24/EU artikkel 72 nr. 1 bokstav c. Da endringene i foreliggende sak ble foretatt,
var ikke direktivet innlemmet i EØS-avtalen. Innklagede hevder imidlertid at
bestemmelsen gir uttrykk for rettstilstanden også forut for direktivet.
(41) Klagenemnda legger til grunn at leverandørene som deltok i konkurransen, samt
innklagede, regnet med at selskapet som oppførte bygget ville oppnå frivillig
merverdiavgiftsregistrering, uavhengig av om det ble valgt operasjonell eller finansiell
leie. Slik registrering ville gi leverandøren fradrag for inngående merverdiavgift. Som
det fremgår av premiss (8) til (10) ovenfor, slo imidlertid ikke denne forutsetningen til,
og Skatteetaten fant heller ikke valgte leverandør berettiget til momskompensasjon. Ved
å inngå en entrepriseavtale som innebar at de aktuelle boligene og fellesarealene skulle
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overdras ved ferdigstillelse, oppnådde imidlertid partene at valgte leverandør fikk full
fradragsrett for inngående merverdiavgift, slik konkurransen la opp til. Innklagede fikk
på sin side kompensasjon for merverdiavgiften.
(42) Slik klagenemnda ser det, medfører endringen fra en avtale om finansiell leasing til en
entreprisekontrakt ikke bare en vesentlig endring, men også en endring i
avtaleforholdets overordnete karakter. Slike endringer åpner ikke direktiv 2014/24/EU
artikkel 72 nr. 1 bokstav c for. Det er ikke grunnlag for å anta at direktiv 2014/24/EU
snevrer inn adgangen til å foreta endringer på dette punktet. Det er derfor unødvendig å
ta stilling til spørsmålet om bestemmelsen kodifiserer rettstilstanden eller ikke.
(43) Innklagede har også anført at endringene har hjemmel i leieavtalen punkt 22, som lyder:
"Utleier kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale uten etter
samtykke fra Leietaker. Slikt samtykke kan ikke nektes uten etter saklig grunn."
Klagenemnda kan ikke se at denne klausulen hjemler en omklassifisering av
avtaleforholdet fra leie til entreprise, og anførselen kan ikke føre frem.
(44) Innklagedes anførsel om at intensjonskunngjøringen fritar innklagede for ansvar, slik at
det heller ikke er foretatt noen direkte anskaffelse, kan heller ikke føre frem.
Klagenemnda har funnet at regelverket er brutt. Intensjonskunngjøringen vil bare ha
betydning for hvilke sanksjoner som kan ilegges av domstolene.
Konklusjon:
Nesodden kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige
endringer i avtalen etter tildeling av kontrakt.

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,
Finn Arnesen

7

MAIL FRA K’ ADVOKATENE – IFM – KOFA – OPS SAKEN
Fra: Beatrice Dankertsen Hennyng [mailto:Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no]
Sendt: 6. april 2017 11:17
Til: Eibakk, Thomas Øien
Emne: SV: Dokument 2016/0104-9 Klagenemndas avgjørelse sendt fra Klagenemnda for offentlige
anskaffelser

Hei Thomas
Jeg har diskutert saken internt i avdelingen. Slik jeg forstod det, så vurderer kommunen nå
tre alternativer:
1. Videreføre avtalen i endret from (dvs. som totalentreprise)
2. Tilbakeføre avtalen til en OPS-avtale
3. Heve/si opp avtalen
Alternativ 3, er trolig problematisk fordi det vel ikke foreligger noe oppsigelsesklausul eller
hevingsgrunn. Kommunen risikerer dermed erstatning for positiv kontraktsinteresse. Videre
antar jeg at kommunen har brukt mye penger på prosjektet allerede, slik at det fremstår som
lite ønskelig.
Ad. alternativ 2: partene kan tilbakeføre avtalen til en OPS-avtale, dog er det mulig partene
allerede har innrettet seg etter den nye avtalen, slik at dette vil være lite gunstig.
Kommunen vil jo da heller ikke få MVA refusjon. Avtalen vil dog ikke lenger være vesentlig
endret, og man risikerer trolig ikke søksmål om overtredelsesgebyr. Jeg tror dog ikke at
kommunen uansett risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr i dette tilfellet, jf. vurderingen
nedenfor.
Hva gjelder alternativ 1, så deler jeg advokat Honerud sin vurdering. Jeg tror ikke kommunen
her risikerer noen sanksjoner ved å gå videre med avtalen i endret from, siden kommunen
foretok en intensjonskunngjøring.
Departementet skriver følgende om virkningen av å ha foretatt en intensjonskunngjøring:
«En oppdragsgiver som publiserer en intensjonskunngjøring og tidligst inngår kontrakten
etter utløpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen, kan sikre seg mot
at retten idømmer lovens sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser, jf. anskaffelsesloven §§
13 andre ledd og § 14 fjerde ledd. Publisering av en intensjonskunngjøring kan også forhindre
at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ilegger overtredelsesgebyr for ulovlig
direkte anskaffelse, jf. lovens § 12 andre ledd. Det presiseres imidlertid at oppdragsgiver er
underlagt et aktsomhetskrav ved bruk av intensjonskunngjøring (se punkt 6.8.3).
Bakgrunnen for regelen er at når oppdragsgiver har intensjonskunngjort så har han sørget
for åpenhet om kontraktsinngåelsen og gitt potensielle leverandører og andre muligheten til
å stoppe anskaffelsen.

Departementet presiserer at både domstolen og KOFA alltid vil ha adgang til å behandle en
sak med påstand om en ulovlige direkte anskaffelser og eventuelt konstatere regelbrudd, selv
om oppdragsgiver har publisert en intensjonskunngjøring.
Oppdragsgiver er underlagt et aktsomhetskrav ved bruk av intensjonskunngjøring ved at
beslutninger om at en anskaffelse er unntatt fra kunngjøringsplikt må kunne begrunnes (her
må oppdragsgiver fylle ut tekst i selve intensjonskunngjøringsskjemaet). Dette innebærer at
selv om oppdragsgiver har publisert en intensjonskunngjøring så vil KOFA eller domstolene
kunne ilegge sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser dersom klageinstansen kommer
frem til at aktsomhetskravet ikke er oppfylt.
Dette følger av EU-domstolens avgjørelse i sak C-19/13 (Fastweb). Oppdragsgiver hadde her
publisert en intensjonskunngjøring for bruk av en nasjonal bestemmelse som tilsvarer
"eneleverandørunntaket” i forskriften § 13-4 bokstav b. EU-domstolen måtte ta stilling til om
publiseringen forhindret den nasjonale klageinstansen fra å kjenne kontrakten uten virkning.
EU-domstolen kom frem til at det stilles et krav til at intensjonskunngjøringen skal inneholde
en klar og utvetydig begrunnelse for oppdragsgivers beslutning om å inngå kontrakt uten
forutgående kunngjøring. Begrunnelsen skal være egnet til dels å sette potensielle
leverandører i stand til å vurdere lovligheten av beslutningen, og dels sette klageinstansen i
stand til å utøve effektiv kontroll. EU-domstolen kom også frem til at det gjelder en plikt for
den nasjonale klageinstansen til å undersøke om oppdragsgiver har vist nødvendig
aktsomhet i sin vurdering.»
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentligeanskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/
Spørsmålet er således om Nesodden kommune har vært i tilstrekkelig aktsom. Slik jeg leser
ut i fra Kofa avgjørelsen så publiserte Nesodden en begrunnelse for oppdragsgivers
beslutning og hjemmel for denne. Videre kom det ingen innsigelser mot
intensjonskunngjøringen – markedet har således akseptert endringen. Nesodden kommune
hadde også innhentet juridisk råd, hvorav den ene vurderingen konkluderte med at dette
ikke var en vesentlig endring. Man kan derfor godt argumentere for at Nesodden kommune
var tilstrekkelig aktsom. Det har dog vært få saker på dette, så det er vanskelig å vite hvor
streng aktsomhetsvurderingen her vil være.
Jeg tar dog forbehold mht. at jeg ikke kjenner hele saken og at jeg heller ikke har hatt
mulighet til å foreta en grundig vurdering av dette.
Bare ta kontakt dersom du har noen spørsmål til dette.
Med vennlig hilsen
Beatrice Dankertsen Hennyng
Advokat / Attorney at Law
E-post E-mail: Beatrice.Dankertsen.Hennyng@ks.no
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OPS-prosjektet - KOFA-vurdering
SAKEN GJELDER:
Kommunes inngikk sommeren 2016 kontrakt med Fjellstrand Omsorgsboliger as om bygging
av 50 omsorgsboliger.
Kontrakten ble endret fra en finansiell leieavtale til en entreprisekontrakt hvor bygget ble
betalt ved overtagelse, og leverandøren deretter hadde ansvar for forvaltning, drift,
vedlikehold og service av eiendomsmassen.
Avtalen er innklaget til KOFA. KOFA har kommet til den konklusjon av kontrakten er i strid
med reglene. Hva kan dette bety for videre framdrift i byggeprosjektet

INNSTILLING:
Kommunestyret tar Kofa’s avgjørelse til etterretning
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak.

BAKGRUNN
I forbindelse med at Nesodden kommune har inngått kontrakt om bygging av 50
omsorgsboliger hvorav 30 kommunale og 20 på entreprenørens hånd.
Framdriften i saken fikk et relativt langt forløp. Opprinnelig utlysing var på 40 boliger.
I praksis vil kommunens 30 boliger bli bygget med Nesodden kommune som byggherre.
Kommunens avtale ble godkjent av kommunestyret etter flere omganger og med bistand fra
juridiske rådgivere (advokatene Føyen og Torkildsen), med renommert erfaring innenfor
bransjen.
I denne prosessen rådførte kommunen seg også med ks-advokatene som sådde tvil om
hvorvidt dette var innenfor rammen av slike konkurranser.
Med andre ord 2 råd som sto delvis opp mot hverandre.

Saken ble behandlet i kommunestyret 15 06 2016 og det ble fattet slikt vedtak:
KST- 080/16VEDTAK:
«Tidligere avtaleverk tilpasses slik at:
· Kommunen trer inn som formell byggherre.
· Norsk Helsehus innehar som tidligere totalansvar (prosjektering, utbygging
og drift i 30 år) for gjennomføringen av prosjektet så vel for 30 kommunale
som 20 private boliger.
· Som tidligere gjennomføres prosjektet som en totalleveranse hvor
kommunen overtar ferdige leiligheter i h h t forutsatt standard. (Krav til
byggets standard i 30 års driftsperiode).
· Norsk Helsehus står følgelig i tillegg til prosjektering og gjennomføring for
reguleringssøknader så vel for tomtene som for rekkefølgekrav i h til
utkjøring og gang sykkelsti.
· Rådmannen får fullmakt til forhandle:
· Overordnet avtale om offentlig privat samarbeid
· Avtale om rettigheterog forpliktelser i forprosjekt- og
byggefasen (forprosjekt og
byggefaseavtale/totalentrepriseavtale)
· Forvaltning-, drifts-, vedlikeholds- og serviceavtale
(Driftsavtale)
· Avtale om - Forvaltning, drift, vedlikehold og
utskiftning/ytelsesspesifikasjon/ansvarsfordeling
· Avtale om rett til tildeling av omsorgsboliger mellom
Fjellstrand omsorgsboliger as og kommune
· Sameievedtekter og godkjenne disse.
· Dersom tilpasningen til opprinnelig avtaleverk av en eller annen grunn ikke
skulle la seg gjennomføre (Forholdet til lov om offentlige anskaffelser) gis
rådmannen fullmakt til å inngå kontrakt om opsjonen på finansiell leieavtale
som i det opprinnelige politiske vedtaket. Dette med rett til å overta
justeringsforpliktelser for å få kompensert merverdiavgiften de 10 første
driftsårene. Dette er avhengig av enighet i kontraktsforhandlingene rundt
avtaleverket ovenfor. Endelig forhandlet kontrakt etter denne modell må
godkjennes av kommunestyret.
· I forbindelse med at Kommunen blir formell byggherre i prosjektet med
omsorgsboliger i regi av Norske Helsehus vil Kommunestyret legge til grunn at
underleverandører er underlagt samme krav til etisk standard som kommunen har
underlagt seg selv.»

RÅDMANNENS VURDERING
Innledning
Rådmannen ser det slik at intensjonen med prosjektet er at kommunen snarlig har behov for
omsorgsboliger. Dette for å minske presset på sykehjemmet og at folk skal kunne bo lenger
hjemme i vel tilpassede boliger.
Ved forsendelse/mail fra Advokatfirmaet Føyen og Torkildsen av 27/3 blir kommunen kjent
med KOFA’s behandling av saken.

«Advokatene anfører i denne sammenheng at: «Vi kan ikke se at kommunen bærer noen risiko for
erstatningskrav eller overtredelsesgebyr i denne saken. Tilpasningen i kontrakten er kunngjort i
henhold til anskaffelsesregelverket. Det foreligger ikke noe grunnlag for sanksjoner mot kommunen.»

Juridiske vurderinger av situasjonen
Som nevnt har rådmannen også forelagt saken for ks-advokatene.
Her har rådmannen framført og bedt om vurdering av i hovedsak 3 forhold.

1. Videreføre avtalen i endret from (dvs. som totalentreprise)
2. Tilbakeføre avtalen til en OPS-avtale
3. Heve/si opp avtalen
Ks-advokatene har i denne forbindelse gitt følgende vurdering:
«Alternativ 3, er trolig problematisk fordi det vel ikke foreligger noe oppsigelsesklausul eller
hevingsgrunn. Kommunen risikerer dermed erstatning for positiv kontraktsinteresse. Videre
antar jeg at kommunen har brukt mye penger på prosjektet allerede, slik at det fremstår som
lite ønskelig.
Ad. alternativ 2: partene kan tilbakeføre avtalen til en OPS-avtale, dog er det mulig partene
allerede har innrettet seg etter den nye avtalen, slik at dette vil være lite gunstig. Kommunen
vil jo da heller ikke få MVA refusjon. Avtalen vil dog ikke lenger være vesentlig endret, og
man risikerer trolig ikke søksmål om overtredelsesgebyr. Jeg tror dog ikke at kommunen
uansett risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr i dette tilfellet, jf. vurderingen nedenfor.
Hva gjelder alternativ 1, så deler jeg advokat Honerud sin vurdering. Jeg tror ikke kommunen
her risikerer noen sanksjoner ved å gå videre med avtalen i endret from, siden kommunen
foretok en intensjonskunngjøring.
Departementet skriver følgende om virkningen av å ha foretatt en intensjonskunngjøring:
«En oppdragsgiver som publiserer en intensjonskunngjøring og tidligst inngår kontrakten
etter utløpet av ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen, kan sikre seg mot
at retten idømmer lovens sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser, jf. anskaffelsesloven §§
13 andre ledd og § 14 fjerde ledd. Publisering av en intensjonskunngjøring kan også forhindre
at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ilegger overtredelsesgebyr for ulovlig
direkte anskaffelse, jf. lovens § 12 andre ledd. Det presiseres imidlertid at oppdragsgiver er
underlagt et aktsomhetskrav ved bruk av intensjonskunngjøring (se punkt 6.8.3).
Bakgrunnen for regelen er at når oppdragsgiver har intensjonskunngjort så har han sørget
for åpenhet om kontraktsinngåelsen og gitt potensielle leverandører og andre muligheten til
å stoppe anskaffelsen.
Departementet presiserer at både domstolen og KOFA alltid vil ha adgang til å behandle en
sak med påstand om en ulovlige direkte anskaffelser og eventuelt konstatere regelbrudd, selv
om oppdragsgiver har publisert en intensjonskunngjøring.»

Rådmannen presiserer at KS-advokatene tar forbehold om at hun på så kort varsel ikke
kjenner hele saken fullt og helt.
Rådmannens vurdering
Ut fra det foreliggende vurderer rådmannen situasjonen som følger;









Det er sterkt ønskelig å få ferdigstilt omsorgsboliger – så snart som mulig for å oppnå
intensjonen om et sterkt forbedret tilbud på omsorgssiden. Kommunen har pr. i dag
ikke et tilfredsstillende tilbud på området (Omsorg trappa).
En snuoperasjon tilbake til operasjonell leasing vil ks-advokaten avfører medføre noen
økonomiske endringer mhp mva og kostnader.
Kontrakter er skrevet og begge parter har tilpasset seg kontrakten og byggestart
forventes i siste kvartal 2017.
En heving av kontrakten vil opplagt sette kommunens i en situasjon som vil medføre
erstatningsansvar, overfor dagens kontraktspartner. Dette vil kunne omfatte så vel alle
planleggingskostnader og arbeide med saken. I tillegg også forventet forteste i
prosjektet, herunder vedlikeholdsavtalen som er avtalt å gjelde i 30 år.
Rådmannen innser selvfølgelig at saken kan ha påført kommunen noe omdømmes
skade.
En heving av kontrakten vil etter rådmannens syn kunne gi et vesentlig større skade på
omdømmet skade.
En heving av kontrakten vil også kunne ha meget store økonomiske konsekvenser med
hensyn på erstatning for «positiv kontraktsinteresse», i forhold kontraktsparten.

Konklusjon
Som helhet finner rådmannen at hensynet til:




Behovet for boliger
Omdømmet i forhold til å bryte eller gå fra kontrakten
Stort økonomisk ansvar i fall kommunen skulle gå fra kontrakten

Rådmannen anbefaler følgelig at kommunestyret opprettholder sitt opprinnelig vedtak som i
størst mulig utstrekning dekker kommunens behov og gir minst mulig både økonomiske og
praktiske endringer.
Som vedlegg følger, Kofa’s vurdering saken og Ks-advokatenes vurdering, (mail).
Geir Grimstad
Rådmann
Arve Ruud
Stabssjef økonomi og styring

VEDLEGG
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Sak 15/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00123-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
FDR Innkalling rep.skapsmøte 27.4.2017.pdf, Aktivitetsplanapril 2017.doc,
Fylkesmannen A&O 040417PLan for ekstern samordning av tilsyn-17.pdf
1. Fylkesmannen – Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter
2017
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3. Aktivitetsplanen per april 2017
Muntlige orienteringer
- Fra revisjonen vedr. status for fusjon med Østfold kommunerevisjon, jf.
vedlegg 2 ovenfor, sak 4/17.
- Fra FIKS vedr. status samarbeid med andre sekretariat og utlysning av
stillingen som kontrollsjef/daglig leder.
Ås, 24.04.2015

Jan T. Løkken/s./
sekretær
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31.1
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KST 22.03.17

5.9
24.10
26.10 faglig forum
5.12
6.12

Alle møter fra kl 17.15

Kommunens årsregnskap for 2016

5

6

April

FDR

KU 2.5.17

årlig
Årlig rapport fra rådmannen om
kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid
for åpenhet
Rapporter fra revisjonen:
1. Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16 – 30.04.17) Mai

Rådmannen Jf. KU-vedtak 30/16

2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17- 31.10.17)

FDR

KU 5.12.17

FDR

KU 5.9.17

Overordnet revisjonsstrategi 2016

KST

FDR

November
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FDR
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Forvaltningsrevisjon 2016
Vedlikehold av kommunale bygg
Kommunens møte med publikum
8 Forvaltningsrevisjon 2017
Barn og ungdoms psykiske helse
Kvalitet i sykehjemstilbudet
9 Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:
Vedlikehold av kommunale bygg
Kommunens barnehagearbeid
Kommunens møte med publikum
10 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
11 Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 – 2020

KST 1.2.17
KST 9.11.16

Prosjektplan KU 210317
Prosjektplan KU 210317.
Rådm. frist:
1.2.18
3.2.17
9.5.17
6.9.16

Purret
FIKS
FIKS

KU 6.9.16
KU 6.9.16

KST 28.9.16
KST 28.9.16

12 Andre oppgaver
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Om planen

1. Om planen
«Samordningen

skal bidra til at
statens tilsyn med
kommunene
samlet sett er
oversiktlige,
enhetlige og
forutsigbart.»

1.1 Bakgrunnen
Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.
Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.
Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå
dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.
Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-og koordinering av
kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.
Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet.
Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.

1.2 Planen som et styringsverktøy
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen
skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2017.Planen må primært
ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under
året.
For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å ta hensyn til
eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.

1.3 Avgrensning av planen
Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen.
Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og
Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med
kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.
Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er:
Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet.
Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo.
Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo.
Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby.
Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes,
Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum.
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1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter:
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143
NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen:
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_20165_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf
Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.
(statleg tilsyn med kommunesektoren):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan
fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.

2.1 Barnehageområdet (BHG.)




Kommunens utøvelse av tilsynsplikt
Godkjenning av barnehager
Organisering av styrerressursen

2.2 Beredskapsområdet (BERED.)


Tilsyn med kommunens beredskapsplikt

2.3 Helseområdet (HEL.)



Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet
Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning

2.4 Landbruksområdet (LAND.)


Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet

4

Kort om våre tilsynstemaer for 2017

2.5 Miljøvernområdet (MILJØ)



Kommunens avløpshåndtering
Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.)







Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet
Kvalifiseringsprogrammet
Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår
Økonomisk rådgivning
Individuell plan i henhold til introduksjonsloven
Kommunen som krisesentermyndighet

På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.

2.7 Utdanningsområdet (UTD.)



Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn
med om skolene driver med skolebasert vurdering
Tilsyn med fagopplæring i videregående skole
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn
Forkortelser brukt i planen:
FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

FNT: Felles nasjonalt tilsyn

Sotjl.: Sosialtjenesteloven

3.1 Akershus Fylkeskommune:
Tidspunkt 2017

FMOA

1.Halvår

2.Halvår

UTD.: Fagopplæring
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3.2 Akershus kommuner:
Kommune

Tidspunkt
2017

FMOA

Mattilsynet

Arkivverket

Vegvesenet
Systemtilsyn,
parkering

1.Halvår

Egenkontrollen
Etikk, etiske retningslinjer

IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og
internkotroll

Asker
2.Halvår

Utvalgte sykehjem
Vannverk
Arkivarbeid

1.Halvår

2.Halvår

Tidligfase i utbyggingsprosjekter

UTD: FNT

Fastlegeordningen

AurskogHøland
Arkivarbeid

1.Halvår

Systemtilsyn,
parkering

Samhandlingsreformen
Godt arbeidsmiljø i barnehagene?
Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?

Bærum
2.Halvår

UTD: FNT

Oppleves hjemmehjelpen som godt
organisert?

Utvalgte sykehjem
Vannverk

Brukerstyrt personlig assistent

Er vedlikeholdet i samsvar med inngåtte
kontrakter?
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Kommune

Tidspunkt
2017
1.Halvår

FMOA

Mattilsynet

Arkivverket

UTD: FNT

Egenkontrollen
Folkehelse

HelseinstitusjonSykehjem

2.Halvår

Eidsvoll
1.Halvår

Vegvesenet

Kommunebesøk Tilsyn
høydebasseng

Selvkost og gebyrberegninger

UTD: FNT
UTD: Drift av
forsterket
avdeling- ytre
Enebakk Skole

Enebakk

LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket
2.Halvår

Internkontroll

1.Halvår

2.Halvår

Kommunebesøk

Byggesaksbehandling

Fet
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Kommune

Tidspunkt
2017
1.Halvår

FMOA

Mattilsynet

Arkivverket

HEL: LOT

Vegvesenet

Egenkontrollen
IKT

2.Halvår

Etikk og habilitet

1.Halvår

Folkehelsearbeidet

Frogn

2.Halvår

Gjerdrum

1.Halvår

Kommunebesøk
UTD: FNT
LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket

Hurdal

Økonomistyring/offentlig anskaffelser

2.Halvår
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Kommune

Tidspunkt
2017
1.Halvår

FMOA

Mattilsynet

Arkivverket

Vegvesenet
Systemtilsyn,
parkering

Kommunebesøk

Egenkontrollen
Eiendomsforvaltning

UTD: FNT
BERED:
Kommunens

Lørenskog

utøvelse av
tilsynsplikt
2.Halvår

LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket

Barnevernet

1.Halvår

Barnevernet

2.Halvår

Nannestad
1.Halvår

Nes

2.Halvår

SOF.Barnevern:
Dialogmøte

Forebyggende arbeid overfor barn og unge

Hvam
videregående
skole
Vannverk
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Kommune

Tidspunkt
2017
1.Halvår

FMOA
BHG.:
Kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

Mattilsynet

Arkivverket

Tilsyn
høydebasseng

Vegvesenet
Systemtilsyn,
parkering

Nesodden

Oppegård

1.Halvår

BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

2.Halvår

LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket

1.Halvår

BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

2.Halvår

Kommunebesøk Tilsyn
høydebasseng

Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse
(selvkost)

Systemtilsyn,
parkering

Rælingen

Rådmannens vedtaksoppfølging

Internkontroll barnehager

1.Halvår

2.Halvår

Barn og ungdoms psykiske helse

Kvalitet i sykehjemstilbudet

2.Halvår

Nittedal

Egenkontrollen

Sykefraværsarbeidet
LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket

Systemtilsyn,
parkering
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Kommune

Tidspunkt
2017
1.Halvår

FMOA

Mattilsynet

Arkivverket

Vegvesenet
Systemtilsyn,
parkering

HEL.: LOT

Egenkontrollen
Eiendomsskatt

SOF.Barnevern:
Dialogmøte

Internkontroll

2.Halvår

LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket

Eldreomsorg

1.Halvår

UTD.: FNT

Skedsmo

Tilsyn
høydebasseng

Kommunens eiendomsforvaltning

Solborg bo- og
aktiviseringssenter

Ski

Langhus bo- og
servicesenter avd.
boliger
Finstadtunet
Ahus avd. Ski
sykehus
Nordby eldresenter
Moer sykehjem

Systemtilsyn,
parkering

2.Halvår

Byutvikling
Innkjøp
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Kommune

Tidspunkt
2017

FMOA

1.Halvår

UTD.: FNT

Offentlig anskaffelser

2.Halvår

HEL.:
Helsestasjonsvirksomhet

Mobbing

1.Halvår

SOS.:
Sotjl. §18-20

Skolehelsetjenesten

Sørum

Mattilsynet

Arkivverket

Vegvesenet

Egenkontrollen

MILJØ: Tilsyn
med ny
utslippstillatelse

Ullensaker
2.Halvår

1.Halvår

2.Halvår

HEL.: Bruk av
tvang overfor
psykisk
utviklingshemm
ede + LOT

1.Halvår

UTD.: FNT

Vestby

Ås

Tilsyn
høydebasseng

2.Halvår

Samhandlings-reformen

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet

Tilsyn
høydebasseng
Granås sykehjem
Follo Omsorg
Ås dementsenter

Systemtilsyn,
parkering

Ås eldresenter/
Ås seniorsenter
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3.3 Oslo kommune
Tidspunkt
2017

FMOA

Arbeidstilsynet

1.Halvår

SOF.-Sosial:
Velferdsetaten:
Tilsyn med
Bjørnerud
familievernkontorrehabiliteringssenter
Enerhaugen
Bygdøy
rehabiliteringssenter
Fredensborgveien
bosenter
SOF.-Sosial:
Uteseksjonen
Tilsyn med
Kvinnetiltaket avd.
familievernkontorThereses hus
Homansbyen
PRO senteret
Østensjøveien hus
Villa Mar
Ungbo

Mattilsynet

Egenkontroll

Utvalgte
institusjoner og
sykehjem

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse)
Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser
(oppfølgingsundersøkelse)

Vannverk
Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse)
Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse)
Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole,
(oppfølgingsundersøkelse)
Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse
(oppfølgingsundersøkelse)
Drift og vedlikehold av kommunens veinett
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og
omsorgstjenester
Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen
Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse)
Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF
(Oppfølgingsundersøkelse)
Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter
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Informasjonssikkerhet og personopplysninger
Eierskapskontroll Oslo Business Region
Eierskapskontroll E-CO AS
Tidspunkt
2017

FMOA

2.Halvår

HEL.:
Ernæring
sykehjem- Ryen
helsehus

HEL.:
Ernæring
sykehjem- Tåsen
helsehus

Arbeidstilsynet

Helseetaten:
-

5 KAD
Legevakta

Mattilsynet

Egenkontroll

Utvalgte sykehjem
Vannverk

Lærertimer og resultater i grunnskolen
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten
Bydelenes parkdrift

Lindeberg gård,
Bogstad Gård

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer
Lærertimer og resultater i grunnskolen

UTD.:
Særskilt inntak til
VGS.

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt)
Bydelens parkdrift
(bydeler ikke bestemt)

LAND: Kontroll
av tilskuddsforvaltningen i
jordbruket

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer
Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse
Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester
Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS
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Bydel:

2017

FMOA

Arbeidstilsynet

1.Halvår

BHG.:
Kommunen som
tilsynsMyndighet

NAV kommune/ stat

SOF.-Barnevern:
Dialogmøte

Alna

Egenkontroll

Dagsentre/ aktivitets-senter,
PU/ psyk
Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår
1.Halvår

Bydelsbarnevern

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper
hjelpetiltak
(oppfølgingsundersøkelse)

NAV kommune/stat
Dagsentre/ aktivitets-senter,
PU/ psyk

Bjerke

Boliger PU/ psyk 13

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?
Kvalitet i barnehage
Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke

2.Halvår
1.Halvår

Bydelsbarnevern

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende
eldre
(oppfølgingsundersøkelse)

Hjemmetjenester

Psykisk helsearbeid for unge voksne

Boliger PU/ psyk 13

Frogner
2.Halvår

HEL.: LOT
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Bydel:

2017

FMOA

Arbeidstilsynet

Egenkontroll

1.Halvår

Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår

Gamle Oslo
1.Halvår

Hjemmetjenester

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester

Dagsentre/ aktivitets-senter,
PU/ psyk
Boliger PU/ psyk 13

Grorud
2.Halvår

Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner

1.Halvår

Bydelsbarnevern

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester

NAV kommune/ stat
Hjemmetjenester

Grünerløkka

Dagsentre/ aktivitets-senter,
PU/ psyk
2.Halvår

HEL.:
Helsestasjonsvirksomhet
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Bydel:

2017
1.Halvår

FMOA

Arbeidstilsynet

Egenkontroll

Nav kommune/stat
Hjemmetjenester
Dagsentre/ aktivitets-senter,
PU/ psyk

Nordre Aker

Boliger PU/ psyk 13
2.Halvår

1.Halvår

Bydelsbarnevern
Dagsentre/aktivitets-senter,
PU /psyk
Boliger PU/ psyk 13

Nordstrand
2.Halvår

1.Halvår

Bydelsbarnevern
Hjemmetjenester
Boliger PU/ psyk 13

Sagene

2.Halvår
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Bydel:

2017

FMOA

Arbeidstilsynet

Egenkontroll

1.Halvår

2.Halvår

St.
Hanshaugen
1.Halvår

Stovner

Kvalitet i barnehage

2.Halvår
1.Halvår

BHG.: kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse)
Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

Søndre
Nordstrand

SOF.-Barnevern:
Dialogmøte
2.Halvår

1.Halvår

HEL.:
Bruk av tvang
overfor psykisk
utviklingshemmede
+ LOT

2.Halvår

Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner

Ullern
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Bydel:

2017

FMOA

1.Halvår

Arbeidstilsynet

Egenkontroll

Hjemmetjenester
Dagsentre/aktivitets-senter,
PU /psyk
Boliger PU/ psyk 13

Vestre Aker
2.Halvår

HEL.: LOT

1.Halvår

Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger

Bydelsbarnevern
NAV kommune/ stat
Boliger PU/ psyk 13

Østensjø

2.Halvår

HEL.: LOT
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Rutine for samordning av reaksjoner

«Samordningen skal
søke å sikre at summen
av pålegg ikke
overstiger de
økonomiske rammene
kommunene har til
rådighet.»

4.

Rutine for samordning av reaksjoner

Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under
kapittel 1.3.

4.1 Bakgrunnen for rutinen
Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige
virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene
kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer:

1. Vurdering
Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere
konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen.

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg
Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for
kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er
informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem
som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer
og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal
ilegge sanksjoner.

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

3. Dialog
Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller
andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre
sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om
samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med
«Samordningsstaben»
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten

5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper
vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på
vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av
momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1.

23

Liste over kontaktpersoner

6. Liste over kontaktpersoner
Tilsynsmyndigheter:

Navn:

E-post:

Telefon:

Samordningsstaben

Fakra Butt

fmoafbu@fylkesmannen.no

22003597

Barnehageområdet

Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk

fmoajan@fylkesmannen.no

22003808

Utdanningsområdet

Inger Børte

fmoaibor@fylkesmannen.no

22003803

Sosial- og familieområdet- Sosial

Grete Finstad

fmoagnf@fylkesmannen.no

22003615

Sosial- og familieområdet- Barnevern

Tove Narud

fmoatna@fylkesmannen.no

22003744

Helseområdet

Heidi Fugli

fmoahfu@fylkesmannen.no

22003921

Miljøvernområdet

Jens Hertzberg

fmoajhe@fylkesmannen.no

22003651

Landbruksområdet

Trond Løfsgaard

fmoatrl@fylkesmannen.no

22003663

Beredskapsområdet

Rune Svindland

fmoarsv@fylkesmannen.no

22003544

Arbeidstilsynet

Anne Langedrag

anne.langedrag@arbeidstilsynet.no

73 19 97 00

Mattilsynet, Region Stor-Oslo

Kirsti Ullsfoss

kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no

22 77 84 87

Arkivverket

Jon Sandven

jonsan@arkivverket.no

92 61 36 41

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

Statlige tilsynsmyndigheter:
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Vegvesenet – region Øst

Jon Øverengen Wilberg

jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Jan T. Løken

FIKS@follofiks.no

64 96 20 58

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat

Mona Moengen

monmoe@lorenskog.kommune.no

67 93 45 80

Kontrollutvalget i Oslo

Reidar Enger

reidar.enger@krv.oslo.kommune.no

23 48 68 03

hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no

23 48 68 36

Sekretariat-og revisjonsenheter:

Kommunerevisjon i Oslo

Hilde Ludt
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