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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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 

Sak 22/17  Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00239-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden kontrollutvalg 20.06.2017 

SAKSUTREDNING: 

Et forslag til protokoll ble sendt medlemmene på høring 21. juni. Det framkom ingen 
forslag til endringer.  

Ås, 11.09.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 
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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: 20.06.2017 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle i Tangenten 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn 
Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R) 

Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 

Fra kommuneadministrasjonene: 
Konst. rådmann Arve Ruud 

Fra revisjonen: 
Revisor Pavel Makarov 
Avdelingsleder Didrik Hjort 

Diverse merknader: 
To saker ble varslet under Eventuelt. 

Møteprotokoll godkjent 19.09.2017 
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Nesodden KU-16/17 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017 godkjennes. 
 
 
[Lagre]  
 

Nesodden KU-17/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i sykehjemstilbudet oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger: 
a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå 

Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret 
og i informasjon om sykehjemmet.   

b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens 
organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar 
tekst.  

c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og 
pasientjournalsystemet CosDoc bør avklares i 2017.  

 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen seks måneder.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017: 
Didrik Hjort orienterte om hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.  
 
I debatten ble det fremmet følgende forslag: 
- kommunestyret bør vedta at avviksrapporteringen til HO skal skille mellom ulike 
typer og alvorlighetsgrad. 
- det bør føres statistikk over reinnleggelser på sykehus og årsaker til dette. 
- kommunestyret bør understreke at vedtaket om rehabiliteringen av bygg I ved 
sykehjemmet bør skje som planlagt i 2018.  
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-Rådmannen bør vurdere bemanning og kompetanse ved sykehjemmet, jf. 
overlegens bemerkninger.  
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslagene framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i sykehjemstilbudet oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger: 

a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå 
Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i 
Brønnøysundregisteret og i informasjon om sykehjemmet.   

b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. 
Virksomhetens organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige 
avdelingsnavn og lesbar tekst.  

c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og 
pasientjournalsystemet CosDoc bør avklares i 2017.  

 
Kommunestyret ber om at: 
- avviksrapporteringen til HO skiller mellom ulike typer avvik og alvorlighetsgrad.  
- det blir ført statistikk over reinnleggelser på sykehus og årsakene til dette. 
- rehabiliteringen av sykehjemmet bygg I skjer som planlagt i 2018. 
- rådmannen vurderer. bemanning og kompetanse ved sykehjemmet, jf. overlegens     
  bemerkninger.  
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen seks måneder.  
 
[Lagre]  
 

Nesodden KU-18/17 
Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med 
publikum 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyrets tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens 
anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum til 
orientering.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017: 
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Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyrets tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens 
anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum til 
orientering.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 

Nesodden KU-19/17 
Revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar i brev av 31. mai til 
orientering.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017: 
Arve Ruud redegjorde for kommunens oppfølging av revisjonens brev.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017: 
Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar i brev av 31. mai til 
orientering.  
 
 
[Lagre]  
 

Nesodden KU-20/17 
Revisjonens rapport per 30.04.17 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017: 
Pavel Makarov orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.  
 
 
 
[Lagre]  
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Nesodden KU-21/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017: 
Arne Maus rapporterte fra FKTs konferanse i Tromsø 7. og 8. juni. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
Eventuelt 
 
Det var enighet om å etterkomme sekretariatets anmodning om å flytte: 
kontrollutvalgsmøtet i september til 19. september.  
 
Arve Ruud svarte på spørsmål om kommunens arbeid med å sikre plass til søkerne 
om barnehageplass fra i høst.  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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 

Sak 23/17  Overordnet revisjonsstrategi 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00242-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsstrategi Nesodden 2017 

SAKSUTREDNING: 

Vedlagt følger revisjonens overordnete revisjonsstrategi for 2017. Den gjelder for 
revisjonsåret 2017, dvs. perioden 1.5.2017 til 30.4.2018. Jf. revisors frist til 15.4. for å 
avgi revisjonsberetning for det foregående regnskapsåret. 

Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6. 

Planen informerer om revisjonens ressursbruk og framdriftsplan og hvilke 
fokusområder som revisjonen vil prioritere. Revisjonen presiserer i notatet at listen 
over fokusområder ikke er uttømmende. 
Vi merker oss at budsjetterte timer er redusert til 800 timer fra 850 forrige revisjonsår. 

Ås, 11.09.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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 

Sak 24/17  Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00196-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert

med kr 1 758 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett

for 2018.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
FIKS budsjett 2018, Kopi av Ny godtgjørelse  - orfører utvalgsledere 
møtegodtgjørelse etc. f o m 01 01 2016., Rammebudsjett FDR 2018 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift 
om kontrollutvalg §18: ”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen 
innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen” 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og 
direkte utgifter til kontrollutvalget.  

Kostnader til Follo distriktsrevisjon - FDR 

FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen.. 
Budsjettet for FDR bygde i 2017 på ca. 6,5 årsverk, hvorav 2,75 årsverk er avsatt til 
forvaltningsrevisjon. Vi har ikke fått melding om endringer av antall årsverk for 2018. 
FDR har beregnet at Nesodden kommune har rett på ca. 2 forvaltningsrevisjoner pr. 
år og 3 revisjoner hvert fjerde år, jf. revisjonens e-post av 9. september 2016. 
Sekretariatet antar at den fjerde revisjonen bør da skje en gang per valgperiode.  
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Driftsutgiftene i budsjettet fra FDR for 2018 beløper seg til ca kr 6,7 mill.kr.  Av 
inntektene er ca kr 5,7 mill.kr. refusjoner fra eierkommunene. Kr 900 000 er 
honorarinntekter fra andre oppdrag. Finansinntekter og bruk av disposisjonsfond 
balanserer budsjettet.  Eierkommunenes bidrag fordeles i forhold til innbyggertall. 
Nesodden kommunes andel av utgiftene blir etter dette kr 1 352 200.  Dette er en 
økning på 3,3% i forhold til 2017.  

Kostnader til sekretariatet - FIKS 

 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 
utreder saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. 
Alle syv Follo-kommuner deltar i FIKS og sekretariatet har 1,6 årsverk. Sekretariatets 
driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 % av 
driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall. 
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2018 til kr 1 870 000,- i 
driftsutgifter. Nesodden kommunes andel av kostnadene for 2018 blir kr 260 000.  
Dette utgjør en økning på 2,7 % fra 2017.  
 
 
 Kontrollutvalgets egne utgifter 
 
Godtgjøringen for kontrollutvalgets leder og medlemmer framgår av kommunens 
”Reglement for godtgjøring til folkevalgte mv. for 2017”, jf. vedlegg.  
 Utvalgets leder får en årlig godtgjøring tilsvarende 4,5 % av ordførerens 
godtgjørelse. Ordføreren godtgjørelse skal utgjøre 87 % av en stortingsrepresentants 
godtgjøring som er kr 928 602,- pr. år fra 1.5.17. Ordførerens lønn blir etter dette ca 
kr 808 000,- Kontrollutvalgets leder får en fast godtgjøring tilsvarende 4,5% av 
ordførerens godtgjørelsen. Det gis ikke godtgjøring per møte i tillegg.  Medlemmenes 
godtgjøring er en promille av ordførerens godtgjørelse pr. møte. Dette tilsvarer kr 
808,- pr. møte. Alle får dekket kr 90,- i reisegodtgjørelse. Godtgjøringene blir justert 
en gang pr. år fra 1. januar.   
 
Utvalget har vært medlem av FKT (Forum for kontroll og tilsyn) fra 2013 og utvalget 
har vært representert på deres fagkonferanse og årsmøte. FKT har vedtatt å utvide 
servicen til sine medlemmer og kontingenten ble derfor økt i 2018. 
 

Budsjettet for 2018 baserer seg på 8 møter, inkludert ett møte i Faglig forum. Det er 
avsatt midler for at utvalgets medlemmer enten kan delta på NKRFs landskonferanse 
for kontrollutvalg (februar) eller på FKTs fagkonferanse i juni. 
Abonnementet på «Kommunal rapport» videreføres. Vi foreslår at det tegnes 
abonnement for 4 av medlemmene a kr 2 500,-. Vi forutsetter at medlemmene av 
kommunestyret får ukeavisen fra før. Vi er ikke kjent med at kommunen har 
rabattordninger. Utvalgets leder bør i tillegg ha «Kommunerevisoren» a kr 400,-.   
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Budsjett for kontrollutvalgets egne utgifter: 
 

 2016 2017 2018  

Møtegodtgj. 
utvalgets 
medlemmer,  

31000 28 000 26 000 

Godtgj.leder 35 000 35 500 37 000 

Arb.g.avgift 10000 10 000 9 000 

FKT 4200 4 300 8 000 

Reisegodtgjørelse 7 000 7 000 4 000 

Kurs og 
konferanser 

50 000 35 000 36 000 

Abonnement 
Kommunal 
rapport 

8 000 8 800 10 000 

Bevertning 
møtene 

9 000 10 000 10 000 

Diverse + 
eksterne møter 

6 000 6000 6 000 

SUM Kr 160 200 Kr 144 600 Kr 146 000 
 

 

Oppsummering 

 

Budsjett for de to siste årene og 2018. Tallene for FIKS og revisjonen fram til 2013 er 
regnskapstall. Alt i Kr.  
 

 2016 2017 2018 

Follo 
distriktsrevisjon 

1 276 000 1309 000 1 352 200 

FIKS 252 000 253 000 260 000 

Utvalgets egne 
utgifter 

160 000 145 000 146 000 

Sum utgifter 
(avrundet) 

1 688 000 1 707 000 1 758 000 

 
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av budsjettet for 
2018 
 
Ås, 11.09.2017  
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:           1.    FIKS budsjett for 2018  
       2.    Budsjett for FDR 2018 
       3.    Nesodden kommune – reglement for godtgjørelse til folkevalgte    
                                  m.v. , vedtatt av kommunestyret 24.5 2012 
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STYRET I FIKS 
 
 

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 

 

Saksutskrift 
 

Budsjett 2018 
 
Arkivsak-dok. 17/00164-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 15.06.2017 15/17 

 
Styret i FIKS behandling 15.06.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Styret i FIKS vedtak 15.06.2017: 
 
  
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:  

Lønnsutgifter    kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret  kr      45 000  
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000  
Sum     kr 1 870 000  
Refusjon fra kommunene  kr 1 870 000  
Resultat    kr 0  
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 
2017 i parentes):  
 

    2017       2018 
Enebakk  (kr 202 000)   kr 205 000 
Frogn   (kr 234 000)   kr 239 000 
Nesodden  (kr 253 000)   kr 260 000 
Oppegård  (kr 307 000)   kr 314000 
Ski   (kr 330 000)   kr 339000 
Vestby  (kr 241 000)   kr 249 000 
Ås   (kr 256 000)   kr 264 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.  
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 15.august 2017 
 
Jan T. Løkken/s./ 
Kontrollsjef/Sekretariatsleder  
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Ås kommune  
Vår ref.: 17/00164 

 
Side 2 av 3 

 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
  
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:  

Lønnsutgifter    kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret  kr      45 000  
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000  
Sum     kr 1 870 000  
Refusjon fra kommunene  kr 1 870 000  
Resultat    kr 0  
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 
2017 i parentes):  
 

    2017       2018 
Enebakk  (kr 202 000)   kr 205 000 
Frogn   (kr 234 000)   kr 239 000 
Nesodden  (kr 253 000)   kr 260000 
Oppegård  (kr 307 000)   kr 314000 
Ski   (kr 330 000)   kr 339000 
Vestby  (kr 241 000)   kr 249 000 
Ås   (kr 256 000)   kr 264 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.  

 
 
Vedlegg: 
FIKS budsjett 2018, Vedlegg  Økonomiplan 2018-2021, MalForventningsbrev IKS 2017 
inkl mal for økonomiplan 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2017-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd 
med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i antatt lønn pr 1.7.17 med en reserve på litt 
over 3% for å dekke lønnsoppgjøret 2018. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.  
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser og vårt forslag bygger på en 
sats på kr 1150,- pr. møte. Styrets leder får dobbelt godtgjøring.   
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2017-priser. Alle 
innkallinger til kontrollutvalgene og styret legges nå kun ut på våre internettsider og 
utvalgsmedlemmene kan laste ned innkallingene derfra. Dette har medført en betydelig 
reduksjon av portoutgiftene i de siste par årene.  Brevpost benyttes fortsatt ved enkelte 
store dokumenter, uoff-saker og noen ganger ved innkalling av vara. Delt skriver og 
kopimaskin med kommunen og mindre kopiering har også redusert utgiftene.  
 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig 
av programmet. Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. Med ny medarbeider vil behovet 
for denne posten trolig øke, men fjorårets regnskap viste et betydelig mindreforbruk.  
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Ås kommune  
Vår ref.: 17/00164 
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Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 
000 for 2016. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.  
 
Budsjettet er som helhet snaut og det er lite å gå på innen den enkelte post.  
 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2018 har vi 
lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 17 til grunn.  
 
Forslaget til økonomiplan 2018 – 2021 baseres på en årlig prisvekst på 3%. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 2,6% sammenlignet 
med  2017.  

 
 
Ås, 01.06.2017 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  
1. Detaljert budsjett for 2018  

2. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  

3. Follorådets mal for forventningsbrev 2018 
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Nesodden kommune

Ordføreren godtgjøring  - utvalgsledere og møtegodtgjøringer
i % eller promille av ordførerers  godtgj.

f o m 01 01 2016

Stortingsrepresentanters lønn pr. 01. mai juni 2015 885 491

Danner grunnlag for ny godtgjøring fom 01 01 2016

Ordfører lønnes med 87 % av stortingsrepresentantenes lønn 01 05 Året før.

Godtgjørelsene er med hjemmel i Jfr. Reglemement kst. 24 05 2012

Gjeldende fra og med 01 01 2016 i Nesodden kommune Tidligere

Hvem gjelder godtgjørelsen Type % eller promilleNy godtgjøring Godtgj.
01 01 2016 31 12 2015

 Ordfører av st representant 885 491 87 % 770 377 752 637

Varaordfører av ordfører År 20 % 154 075 150 527

Formannskapet År 8 % 61 630 60 211

Kommunestyret pr møte Promille 2 % 1 541 1 505

Leder teknikk og miljøutvalget og planutvalget År 8 % 61 630 60 211

Medlem av teknikk og miljøutvalget og planutvalget Promille 2 % 1 541 1 505

Ledere fasteutvalget År 4,50 % 34 667 33 869

Helse og omsorg År 4,50 % 34 667 33 869
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Skole og oppvekst År 4,50 % 34 667 33 869

Kulturutvalget År 4,50 % 34 667 33 869

Kontgrollutvalget År 4,50 % 34 667 33 869

Medlem av faste utvalg pr. møte Promille 1 % 770 753

Helse og omsorg pr. møte Promille 1 % 770 753

Skole og oppvekst pr. møte Promille 1 % 770 753

Kulturutvalget pr. møte Promille 1 % 770 753

Kontrollutvalget pr. møte Promille 1 % 770 753

Partsammensatt pr. møte Promille 1 % 770 753

Leder ad- hock utvalg/fordelt på mnd År 4,50 % 34 667 33 869

Medlem ad- hock utvalg pr. møte Promille 1 % 770 753

Leder av andre utvalg og nemnder pr. møte Promille 2 % 1 541 1 505

Medlem av andre utvalg og nemder pr. møte Promille 1 % 770 753

Ansatte uten overtid pr. møte Promille 1 % 770 753

22 02 2016

Arve Ruud
Stabssjef for økonomi og styring
47 920 91 011

047 66 96 43 50
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Kontrollutvalget i Nesodden 

Sak 25/17   Tema for forvaltningsrevisjon 2018 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00243-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018: 
1. 
2. 
3. Follo landbrukskontor

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene. 

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Nesodden  2017 - 2020, NesoddenOverordnetAnalyse  220616 
SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret vedtok i sak 106/16 den 28. september 2016 kontrollutvalgets innstilling 
om Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. I planen ble følgende tema prioritert i 
perioden: 

Område Risiko Vesentlighet 

1 Personaladministrasjon Press på personalet 
som følge av 
befolkningsvekst. 
Rekruttering av 
medarbeidere 

Kompetent og 
motivert personale er 
avgjørende for 
kommunens 
tjenesteyting. 

2 Internkontroll Manglende etterlevelse 
av regelverk og at feil 
ikke oppdages og 
gjentas 

Sviktende 
måloppnåelse og 
omdømmetap 

3 Barn og unges psykiske 
helse 

Ensomhet blant 
ungdom og manglende 
virkemidler overfor 
utagerende elever 

Psykiatriske lidelser 
er et voksende 
problem 

4 Rus/psykiatriomsorg Kommunens 
oppfølging av et 
økende antall klienter. 

Viktig å hjelpe 
mennesker med 
problemer 

5 Pleie- og omsorg Kommunes dekking av 
tjenestebehovet til et 
økende antall personer 
og 
samhandlingsreformen. 

Pleie- og omsorg er et 
stort og voksende 
tjenesteområde. 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 
 

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 

 

6 Flyktningetjenesten Sviktende integrering 
av flyktninger som 
bosettes i kommunen 
og utfordringer med 
bolig, barnehage, skole 
og arbeid 

Viktig for tilliten til 
velferdsstaten og for 
utviklingen av 
fellesskapsløsningene 

7 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Manglende 
sikkerhetstiltak og 
beredskap 

Beskyttelse av 
befolkningen er et 
hovedansvar for 
kommunen 

8 Reguleringssaker og 
byggesaker 

Mangler i 
saksbehandlingen. 
Kompetansen hos 
personalet. 
Selvkostberegningen 

Utbyggingen av et 
lokalsamfunn har stor 
og varig betydning 

9 Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Mangelfull oppfølging 
fra eiene 

Flere av selskapa 
ivaretar viktige 
samfunnsoppgaver. 

 
 
Kontrollutvalget ble gitt i fullmakt å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 
Kontrollutvalget valgte disse temaene for forvaltningsrevisjon i 2017: 

 Barn og ungdoms psykiske helse 

 Kvalitet i sykehjemstilbudet 
  
Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom kommunene Ski, Oppegård, 
Frogn, Vestby, Nesodden og Ås i medhold av Kommuneloven § 28. Ås er 
vertskommune og kontoret rapporterer til rådmannen i Ås. Kontrollutvalget i Ås har 
på bakgrunn av en anmodning fra kontrollutvalget i Ski, vedtatt å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av landbrukskontoret i 2018. Forutsetningen er at de andre 
kommunene gjør vedtak om å delta. Kontrollutvalget i Ås vil senere sende ut en 
invitasjon til å delta i prosjektet og foreslå formål og problemstillinger. Nesoddens 
andel av kostnadene vil trolig bli 8% (jf. landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av 
sine driftskostnader) av stipulerte kostnader på kr 252 000,-. Follo distriktsrevisjon vil 
stå for revisjonen. Kontrollutvalget bør ta endelig stilling til om det skal slutte seg til 
dette prosjektet når invitasjonen fra Ås foreligger.  
 
Revisjonen har årlig gjennomført to forvaltningsrevisjonsprosjekter etter oppdrag fra 
kontrollutvalget. I e-post fra revisjonen av 9. september 2016 oppgis det at Nesodden 
har rett til 2,25 forvaltningsrevisjoner per år. Kontrollutvalget kan etter dette f.eks. i ett 
år i perioden bestille tre rapporter og to i de øvrige år. Antallet prosjekter baserer seg 
på dagens budsjettnivå hos revisjonen.  
 
Av hensyn til revisjonens planlegging av sitt arbeid er det en fordel at utvalget får 
avklart sine prosjekter så tidlig som mulig. På grunnlag av utvalgets valg av 
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Kontrollutvalget i Nesodden 

 Side 3 av 3 

områder/tema vil sekretariatet til neste møte foreslå mål og problemstillinger for 
prosjektene. Deretter vil revisjonen utarbeide prosjektplaner.  
 
 
Ås, 12.09.2017 
  
Jan T. Løkken/s./  
sekretær  
 
Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
       2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2016 
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GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020  
 

 Nesodden kommune  
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Plan for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune  

2017 - 2020 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen  i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
Kontrollutvalget har  bestilt en overordnet analyse fra  Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
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Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, 
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.  

Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er 
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og 
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for 
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport 
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.  
 

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2012 - 2016) 

 Økonomistyring 
 Hjemmetjenesten 
 Nye takter – ny struktur i kommuneadministrasjonen 
 Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS 
 Samhandlingsreformen 
 Kommunens barnehagearbeid 
 Kommunens møte med publikum 
 Vedlikehold av kommunale bygg 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen – kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens 
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema 
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  
 
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 

Selskapskontroll 
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Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har 
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet 
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det  gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapa.  Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 

 
1. Nesodden Lettindustri AS 
2. Follo lokalmedisinske senter IKS 
3. Follo Ren IKS 
4. Follo krise- og incestsenter IKS 
5. Follo Brannvesen IKS 
6. Follo distriktsrevisjon IKS  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene 
som foreligger.   
  
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i 
gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
pr. år. 0,25 prosjekt per år kan løses ved at kommunen får ett ekstra prosjekt hvert 
fjerde år. Vi legger til grunn for planen at denne ordningen videreføres.  
 
Følgende tema prioriteres for Nesodden kommune for 2017 – 2020: 
 

 Område Risiko Vesentlighet 

1 Personaladministrasjon Press på personalet 
som følge av 
befolkningsvekst. 
Rekruttering  av 
medarbeidere 

Kompetent og 
motivert personale er 
avgjørende for 
kommunens 
tjenesteyting. 

2 Internkontroll Manglende etterlevelse 
av regelverk og at feil 
ikke oppdages og 
gjentas 

Sviktende 
måloppnåelse og 
omdømmetap 

3 Barn og unges psykiske 
helse 

Ensomhet blant 
ungdom og manglende 
virkemidler overfor 
utagerende elever 

Psykiatriske lidelser 
er et voksende 
problem 

4 Rus/psykiatriomsorg Kommunens 
oppfølging av et 
økende antall klienter.  

Viktig å hjelpe 
mennesker med 
problemer 

5 Pleie- og omsorg Kommunes dekking av 
tjenestebehovet til et 
økende antall personer 
og 
samhandlingsreformen. 

Pleie- og omsorg er et 
stort og voksende 
tjenesteområde. 
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6 Flyktningetjenesten Sviktende integrering 
av flyktninger som 
bosettes i kommunen 
og utfordringer med 
bolig, barnehage, skole 
og arbeid 

Viktig for tilliten til 
velferdsstaten og for 
utviklingen av  
fellesskapsløsningene 

7 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Manglende 
sikkerhetstiltak og 
beredskap 

Beskyttelse av  
befolkningen er et 
hovedansvar for 
kommunen 

8 Reguleringssaker og 
byggesaker 

Mangler i 
saksbehandlingen. 
Kompetansen hos 
personalet.  
Selvkostberegningen 

Utbyggingen av et 
lokalsamfunn har stor 
og varig betydning 

9 Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Mangelfull oppfølging 
fra eiene  

Flere av selskapa 
ivaretar viktige 
samfunnsoppgaver.  

 

  
I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være 
aktuelle tema for forvaltningsrevisjon.  
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert  

     22.6.2016  
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Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS     Org.nr. 914 022 134 MVA   

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ski, 22.6.2016 

  

 

OVERORDNET ANALYSE  

FOR NESODDEN KOMMUNE 
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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.  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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 

Sak 26/17  Faglig forum 26. oktober 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00244-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 

Vedlegg: 
FAGLIG FORUM 2017 program 

SAKSUTREDNING: 

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo holdes i år 26. oktober kl 18.00 til 20.30 i 
Kommunestyresalen i Ås. 

Styret i FIKS har vedtatt programmet. Hovedsaken blir en presentasjon av rapporten 
som KS har fått utarbeidet om det kommunale risikobildet. Vi får også en rapport om 
kontrollutvalgenes medvirkning til planleggingen av Nordre Follo kommune. 
KS-rapporten kan leses på deres internettsider, her. 

Møtet er satt opp på kontrollutvalgets møteplan for høsten og frammøtet pleier å 
være godt. 

Ås, 12.09.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Program for Faglig forum 26. oktober. 

http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17.pdf
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Sekretariat:  Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse                         Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse                    Rådhusplassen 29 

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

E-post                                   FIKS@as.kommune.no 

Internett:                              www.follofiks.no 

 

 FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

 

                            
18.00              Åpning 
                       v/ Thorbjørn Nerland, styreleder i FIKS 
 
18.05              Ny kontrollsjef i FIKS presenterer seg 
 
18.15              Det kommunale risikobildet 

  v/ Gjertrud Strand Sanderød, rådgiver i KS   
 
19.00             Spørsmål og kommentarer 
 
19:30              Pause med enkel servering (kaffe/te, rundstykker,  frukt) 

 
20:00              Nordre Follo kommune – kontrollutvalgenes medvirkning til  
                      planleggingen av den nye kommunen 

            v/ Lars Bilet, leder av kontrollutvalget i Ski 
 

20.30              Avslutning 
 
‘ 
 
 

 
 

 
Sted:  Ås kulturhus, kommunestyresalen 
 
Tid:   Torsdag 26. oktober 2017 kl. 1800 - 2030 
 
Hovedtema:  Det kommunale risikobildet 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

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 

Sak 27/17  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00245-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
FIKS - årsberetning og regnskap 2016 , Fiks regnskap 2016Endelig, 
FIKSårsberetning2016, Revisjonsuttalelse jnr 120-17, Aktivitetsplanen per september 
2017 

1. FIKS – årsberetning og regnskap 2016 – melding til kommunestyrene
2. Wenche Folberg ny rådmann fra 6. september 2017, se link.
3. Aktivitetsplanen per september 2017

Muntlig orientering: 
tilsetting av ny kontrollsjef i FIKS 

Ås, 12.09.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/ny-radmann-er-ansatt-i-nesodden-kommune.187888.aspx
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From: Jan Løkken
To: Arne Maus; Arne Thodok Eriksen ; Jørn Bertelsen ; May Lissbeth Ananiassen ; Sidsel Tjernshaugen
Cc: "Ordfører Nina Sandberg "; "Rådmann Wenche Folberg"; "Arne Maus"
Subject: FIKS - årsberetning og regnskap 2016
Date: 12. september 2017 10:41:00
Attachments: Fiks regnskap 2016Endelig.pdf

FIKSårsberetning2016.pdf
Revisjonsuttalelse jnr 120-17.pdf

Til kommunestyret
Kopi Kontrollutvalget

Styret for FIKS godkjente i sitt møte 15. juni d.å. regnskapet for FIKS for 2016. Styret vedtok  
årsberetningen for 2016 i møtet den 2. mars  d.å.

I samsvar med vedtektene kap. 9.2 for FIKS oversendes regnskapet, årsberetningen og 
 revisjonsuttalelsen datert 30. mai 2017 til kommunestyret som melding.

Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 

Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 
Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås



27/17 Orienteringssaker - 17/00245-1 Orienteringssaker : Fiks regnskap 2016Endelig

FIKS regnskap 2016

Konto Kontotekst Regnskap 2016
Rev.budsjett 
2016

Regnskap 
2015

101000 Lønn faste stillinger 872 749 867 000 850 310
101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 117 505 104 000 114 467
108020 Godtgjørelse folkevalgte 45 322 93 000 17 850
108040 Møtegodtgjørelse 0 0 0
109000 Pensjon fellesordning 170 954 175 000 166 915
109050 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 1 410 0 1 410
109055 Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik -1 410 0 -1 410
109900 Arbeidsgiveravgift 171 168 175 000 162 904

0 Lønn og sosiale utgifter 1 377 698 1 414 000 1 312 446
110000 Kontorrekvisita 4 830 5 000 1 758
110010 Abonnementer 7 788 7 000 9 967
110040 Kopieringsmateriell 0 3 000 865
111000 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0
111510 Bevertning ved møter/utvalg 1 868 5 000 10 468
112020 Diverse utgiftsdekning 2 003 2 000 1 350
113000 Portoutgifter 7 312 13 000 18 157
113010 Telefonutgifter 4 573 5 000 4 263
113030 Linje- og sambandsutgifter 2 856 1 000 355
114000 Stillingsannonser 0 0 0
115000 Kurs og opplæring 25 661 40 000 40 311
115030 Kompetanseutviklingstiltak 139 960 10 000 0
116000 Kjøregodtgjørelse 31 317 24 000 18 117
116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 2 305 0 0
116500 Telefongodtgjørelse 0 0 0
117040 Utlegg i følge bilag til reise 3 679 2 000 772
117090 Andre transportutgifter 0 0 0
118500 Personforsikringer 3 772 5 000 3 462
119000 Husleie 100 000 108 000 115 000
119090 Andre leieutgifter 8 051 16 000 9 437
119510 Kontigenter 22 114 23 000 22 066
119520 Lisenser 2 620 0 0
119530 Kopieringsavtale 6 500 22 000 14 408
119590 Diverse avgifter og gebyrer 0 0 199
119999 Periodisering av utgifter 0 0 0
120000 Inventar 16 389 15 000 0
142900 Moms 12 306 10 000 11 530

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 405 903 316 000 282 484
135000 Kjøp fra kommuner 100 000 97 000 97 000

3 Kjøp fra andre 100 000 97 000 97 000
155000 Avsetninger til bundne driftsfond 79 832 0 24 815

5 Finansutgifter 79 832 0 24 815
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 951 128 -1 813 000 -1 700 000
177000 Refusjon fra andre 0 0 -5 215

-1 951 128 -1 813 000 -1 705 215
171010 Refusjon feriepenger 0 0 0

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt 0 0 0
172900 Momskompensasjon -12 306 -10 000 -11 530

72 Momskomp.inntekter -12 306 -10 000 -11 530
195000 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0

9 Finansinntekter 0 0 0
0 4 000 0

0                       4 000 0
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Årsberetning for 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse                         Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse                    Rådhusplassen 29 
Telefon:                               64 96 20 58  m: 959 39 656 
E-post                                   FIKS@follofiks.no 
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Grunnlaget for FIKS 
 
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 
sekretærbistand til kontrollutvalget.”  
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan 
ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører 
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.” 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 
   

• Enebakk 
• Frogn 
• Nesodden 
• Oppegård  
• Ski  
• Vestby 
• Ås  

 
FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 
deltakende kommuner.  
 
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om 
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn 
deltakerkommunene.” 
 
Styret 
 
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes 
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.  
 
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder 
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder 
Arne Maus, Nesodden kommune 
Odd Harald Røst, Oppegård kommune 
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune 
Håkon L. Henriksen, Ås kommune 
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune 
 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig 
sekretariatets arbeidsoppgaver. 
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant 
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1  ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var 
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor.  Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby 
som varamedlem på et møte   
 
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015, 
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017, 
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene 
om fusjon med ROKUS.  Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for 
erfaringsutveksling mellom utvalgene.  
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor. 
 
Sekretariatet 
 
Sekretariatet har følgende ansatte: 
 

• Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 
• Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling  

 
Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby 
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med 
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun 
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på 
saksbehandlingssystemet 360.   
 
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på  
Rådhusplassen 29.  Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter 
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo 
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet.  Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid 
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot 
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne 
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten 
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine 
internettsider.  
 
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i 
februar.  Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.  
Jan T. Løkken deltok på  FKTs sekretærkonferanse i Oslo i  mars.  Begge deltok i de to 
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt 
Oslo-fjorden. 
 
Sekretariatets oppgaver 
 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.  
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Utvalg Møter Antall saker 
Enebakk 6 37 
Frogn 6 43 
Nesodden 7 59 
Oppegård 7 43 
Ski  7 59 
Vestby 6 42 
Ås 7 48 
Totalt 48   (2015: 52) 331  (2015: 328) 
 
 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og 
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon 
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring 
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans 
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på 
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del 
av informasjonsarbeidet.    
 
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 
arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  
 
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter.  Ved 
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på 
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger 
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett.  Når varamedlemmer 
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 
 
Fra januar 2014 gikk FIKS  over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på 
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av 
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og 
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune.  Årgangene 2012 og 
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.   
 
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.  
 
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».   
 
Selskapskontrollen 
 
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt 
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.  
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 



27/17 Orienteringssaker - 17/00245-1 Orienteringssaker : FIKSårsberetning2016

 5 

for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene. 
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.  
 
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 
 
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon.  Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor, 
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og 
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med 
revisjonsselskapene som godt. 
  
 
Oppstartkonferansen 
 
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og 
15. januar 2016.  Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på 
flere styremøter.  Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer. 
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen 
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og  
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller 
fornøyde med konferansen. 
 
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
 
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30 
medlemmer av kontrollutvalgene.  Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og 
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere 
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden, 
Arne Maus.  
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  
 
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)  
 
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba 
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble 
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til 
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble 
behandlet i styremøtet 17.11.  Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus 
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018.  Under forutsetning om at den 
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017.  Styret 
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når 
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig 
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.   
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot 
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  
 
Informasjon om FIKS 
 
Internettsidene  til FIKS (http://www.follofiks.no)  gir informasjon om FIKS, og hvert  
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne 
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter. 
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.  
 
Økonomi 
 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av 
driftskostnadene fordeles etter folketall.”  
 
Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale 
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  
 
Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av 
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 
                          Ås, den 2. mars 2016  

 
 
 

              Thorbjørn Nerland       Jeanette Hoel 
                      Styreleder                    Nestleder   
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN PR SEPTEMBER 2017   
 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet.      KU= Kontrollutvalget   KST= Kommunestyret  

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

 

Januar  FIKS KU 31.1.17 

 

KST 22.03.17 

2 Aktivitetsplan  Januar  FIKS Rullerende og ajourføres foran hvert møte  

 Utvalgets strategi/handlingsplan Rulleres 

årlig 

FIKS  KU 31.01.17 

 Utvalgets reglement  FIKS Ajourføres   

3 Møteplan 2016   FIKS 31.1              19.9 
21.3             24.10 
2.5                26.10 faglig forum 
20.6              5.12 
                         6.12  
Alle møter fra kl 17.15 

 

 Kommunens årsregnskap for 2016  

 

April  FDR KU 2.5.17 KST  

 Årlig rapport fra rådmannen om 

kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid 

for åpenhet  

årlig Rådmannen Jf. KU-vedtak 30/16  

5 Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) 

 

Mai  FDR KU 20.06.17  

 

 

2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17- 31.10.17) November  FDR KU 5.12.17   
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

      

6 Overordnet revisjonsstrategi 2017 

 

 FDR KU 190917  

 Revisjonens engasjementsbrev Desember FDR   

 Erklæringer fra revisor uavh - utdanning Høst  FDR  KU 31.1.17 

      

7 Forvaltningsrevisjon 2016     

 Vedlikehold av kommunale bygg  FDR KU 6.12.16  KST 1.2.17 

 Kommunens møte med publikum  FDR KU 18.10.16  KST 9.11.16  

8 Forvaltningsrevisjon 2017      

 Barn og ungdoms psykiske helse   Prosjektplan KU 210317   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet   Rapport KU 20.06.17   

9 Oppfølging av KS-vedtak om rapporter: Rådm. frist:    

 Vedlikehold av kommunale bygg 1.2.18    

 Kommunens barnehagearbeid 3.2.17  Purret   

 Kommunens møte med publikum 9.5.17  KU 13.06.17  

10 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020   FIKS KU 6.9.16 KST 28.9.16 

11 Overordnet analyse og plan for 

selskapskontroll 2017 – 2020 

6.9.16 

 

 

FIKS KU 6.9.16 KST 28.9.16  

12 Andre oppgaver 

Revidering av utvalgets reglement 

 

Høsten 2017 

 

FIKS 
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