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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 06/19 Program Nordre Follo kommune – Status 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00106-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Fellesmøtet tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Program Nordre Follo kommune - rapportering 1 tertial 2019, Rapportering økonomi 
1 tertial 2019 program Nordre Follo, Vedtaksoppfølging Nordre Follo kommune 1 
tertial 2019 

SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 
Den 1.1.2020 blir Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune med nærmere 60 000 
innbyggere og nærmere 5 000 ansatte fordelt på nærmere 4 000 årsverk.  

Etableringen av Nordre Follo kommune er organisert som et program med 17 
prosjekter.  

Prosessen er politisk styrt av fellesnemda som har fem kommunestyrerepresentanter 
fra hver kommune, og partssammensatt utvalg som består av en politiker fra hver 
kommune, leder og nestleder av fellesnemnda og en ansattrepresentant fra hver 
kommune. 

Vedlagt følger 

 Program Nordre Follo kommune - rapportering 1. tertial 2019
 Rapportering økonomi 1. tertial 2019 program Nordre Follo
 Vedtaksoppfølging Nordre Follo kommune 1. tertial 2019

VURDERING 
Nordre Follo kommune v/prosjektrådmann ønsker å orientere om følgende: 

- Budsjettprosessen 2020; usikkerhetsstyring
- Forsvarlig drift; Risikoanalyser og sjekklister
- Administrativ organisering; Status og muligheter
- Harmonisering av digitale verktøy; Risiko og sårbarheter, tiltak

Avslutning  
Nordre Follo kommune v/prosjektrådmann har i e-post, datert 08.08.19, bekreftet at 
Program Nordre Follo vil komme i fellesmøtet og gi orientering. 
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Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Stein Egil Drevdal Arkiv: 020 &35  
Arkivsaksnr.: 18/51-36   

 
 

Program Nordre Follo kommune - rapportering 1. tertial 2019 
 
Vedlegg: 
 
 
Vedlegg som ikke følger saken:  
  
 
Administrasjonssjefens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Saksutredning: 
Sammendrag  
Det rapporteres for program Nordre Follo kommune 1. tertial 2019. Det jobbes med å implementere 
prosjektene til den nye linjen i Nordre Follo. Siste møte i fellesnemda for Nordre Follo er planlagt til 
juni 2019. Rapportering for 2. tertial 2019, vil bli lagt fram for kommunestyret for Nordre Follo 2. 
halvår 2019. 
 
De enkelte prosjektene er i hovedsak i rute, innenfor den kvalitet, fremdrift og budsjett som er 
vedtatt. Det er mindre forsinkelser på ikke kritiske forhold. Det rapporteres om risiko mht 
implementering av nye digitale fagsystem, mht fremdrift for anskaffelser, pris, opplæring og 
overføring av data.  
 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Iht programplan for Nordre Follo rapporteres det tertialvis. Siste rapportering ble lagt fram for 
fellesnemda 19.3.2019 (sak 12/2019) 
 
Programstyring 
Det rapporteres for program Nordre Follo kommune 1. tertial 2019. Det er jobbet med å klargjøre 
prosjektene for implementering til linjen.  Prosjekteierrollen i programmet er lagt til de naturlige 
lederne i den nye ledergruppen for Nordre Follo. Siste møte i fellesnemda for Nordre Follo er juni 
2019. Dette er derfor etter planen siste rapportering til fellesnemda. Rapportering 2. tertial kommer 
til kommunestyret Nordre Follo 2. halvår 2019.  
 
Politiske prosjekter 
Aktiviteter siste periode 

 De politiske arbeidsgruppene som har hatt oppgaver innen de politiske prosjektene politisk 
organisering og identitet og felles kultur har levert sine sluttrapporter:  

o Politisk utvalgsstruktur og innbyggermedvirkning 
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o Politiske reglementer 
o Aktiviteter for å bygge identitet og felles kultur 

Status økonomi 

 Arbeidsgruppenes ledere og medlemmer har fått utbetalt sine møtegodtgjørelser. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Sluttrapportene behandles i Fellesnemnda i juni 2019. 
Kommune og fylkestingsvalget 2019 

 Det er etablert valgstyre, der saker knyttet til valget behandles. 
 
Kommuneplan 
Aktiviteter siste periode 

 Høringsfristen for kommuneplanen gikk ut 31.01.2019. Ski og Oppegård har samordnet 
behandlingen av høringsuttalelser og anbefalt samordning inn mot sluttbehandling. 

Status kvalitet 

 Leveransene fra Ski og Oppegård er samkjørte så langt mulig. 
Status framdrift 

 Sluttbehandling av kommuneplan Nordre Follo er satt til mai 2019 i begge kommuner 
Status økonomi 

 Iht budsjett. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Planen sluttbehandles i to kommunestyrer, og det er kritisk at det ikke fremmes og vedtas 
ulike forslag i de to kommunene ved sluttbehandling. 

 
Arbeidsgiverpolitikk 
Aktiviteter siste periode 

 Ferdigstillelse av utkast til styringsdokumenter innenfor: 
o Arbeidstid -Vinter/  sommer, jul, kjernetid, fleksitid 
o Turnus 
o Vaktordninger/ beredskapsordninger 
o Bilgodtgjørelse, kjøregodtgjørelse/parkering    
o Klesgodtgjørelse 
o SFS 2213 Sentral forbundsvis særavtale for undervisnings-personell 
o Pensjon og forsikring 
o Lærlinge-ordning 
o Dokumentene drøftes samlet i juni. 

 Kartlegging av lønn i Ski og Oppegård er gjennomført, og det er jobbet med utkast til 
harmonisering av lønn og stillingskoder. Ferdigstillelse avventes resultatet av årets 
mellomoppgjør. 

 Arbeidsgiverstrategi:  
o Workshops gjennomført med Fellesnemnda, Ledergruppa, HR-miljøene, 

Drøftingsforum og nye virksomhetsledere og fagsjefer.  
o Det er gjennomført virksomhetsbesøk og innspillsfasen er sluttført.  
o Arbeidsgiverstrategi utarbeides og det lages skisser til ulike versjoner mht 

målgruppe. Arbeidsgiverstrategien fremmes for Kommunestyret Nordre Follo i 
november 2019.  

 Lederutviklingsprogram/Medarbeiderprogram: Nedsatt arbeidsgruppe  

 Verdier/Plan for kultur-bygging: Workshop kommunalsjefer/ledere i Nordre Follo 
Status kvalitet 

 Iht plan 
Status framdrift 
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 Prosjektet i all hovedsak til kommer til å levere innen de milepæler som er satt. Det er noen 
avklarte og ukritiske avvik 

Status økonomi 

 Iht budsjett 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Risiko knyttet til tilgjengelige ressurser innenfor HR til å drifte arbeidsgrupper. Risikoen har 
ikke økt, og er håndterbar. 

 
Eierskap og interkommunale samarbeid 
Aktiviteter siste periode 

 Utvikling av modeller for innflytelse i selskaper er igangsatt 

 Ansvar for oppbygging av tjenester i egenregi er fordelt, og arbeid er igangsatt 

 Prosess for avvikling av selskap er igangsatt 

 Utredningsarbeid for saker som skal fremmes 2. halvår 2019 er igangsatt 
Status kvalitet 

 Utredninger gjøres iht vedtatt mal. 
Status framdrift 

 Iht plan om å fremme saker 2. halvår 2019 
Status økonomi 

 Iht budsjett 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Risiko knyttet til forhandlinger med øvrige eierkommuner kan påvirke framdriften i 
prosessene 

 
Økonomisk politikk 
Aktiviteter siste periode 

 Prøvebudsjett 2019 -2022 behandlet i FN i februar 

 Budsjettmodell versjon 2.0 utvikles.  

 Pågående prosesser på forslag til finansielle måltall og til prinsipper for investeringer  

 Pågående prosess for kartlegging av regnskapsdata og analyse innen pleie og omsorg 
Status kvalitet 

 Bemanningsplanen og koblingen til budsjettet er avgjørende for at budsjettmodellen skal 
være realistisk. På plan.  

 Omstillingsstrategier må utarbeides for at budsjettmodellen skal fungere. Utarbeides 
fortløpende. 

Status framdrift 

 Framdrift i henhold til prosjektplan  

 Enkelte leveranser inngår i rammesaken og i Strategi og handlingsplan; budsjettstrategier 
knyttet til måltall; Prinsipper for investeringer 

 Leveranser overtatt av ny linje: Økonomireglement og forslag til harmonisering av avgifter, 
gebyrer og brukerbetaling.  

 Leveranse knyttet til å utarbeide oversikt over kommunens posisjoner i fond, stiftelser etc. 
utgår da informasjonen tydelig fremgår av regnskap og årsrapport. 

 Prinsippnotat, prosedyrer og rutiner for budsjettprosessen 2020 beskrevet i 
budsjettrundskriv til ledere i Nordre Follo kommune. 

 Det utarbeides notat til Fellesnemnd mht budsjettprosessen høsten 2019, for folkevalgte. 
Status økonomi 

 Iht budsjett 
Risikofaktorer i prosjektet 
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 Den største risikofaktoren er knyttet til tilpassing av bemanningsplaner til budsjettrammene, 
for å sikre realisme i budsjettet. Arbeidet med bemanningsplaner er i rute. 

 Det er en risikofaktor dersom gode omstilllingsstrategier ikke utarbeides fordi 
budsjettmodellen forutsetter at strategier for omstilling implementeres.  

 
Tjenesteutvikling og innovasjon 
Aktiviteter siste periode 

 Arbeidsgruppene jobber for å finne de beste løsningene for kommune 3.0 i Nordre Follo. 
Temaene som dekkes i prosjektet omhandler strategiske endringsvalg og strategisk bygging 
av innovasjonskultur med utgangspunkt i visjonen «Nær og nyskapende», samt modeller for 
kompetansedeling, behovskartlegging og samhandling på tvers i organisasjonen. Behovene 
er identifisert med utgangspunkt i dagens kommuner og har hensyntatt de mulige scenarier 
og rammebetingelser som skisseres for kommunesektoren de neste 10 årene. 
Arbeidsgruppene jobber med følgende leveranser fram til 21.6.2019 på fire fokusområder.:  

1. Innovasjons- og utviklingsstrategi for Nordre Follo (med referanser til etablerte 
håndbøker og relevant litteratur)  

2. Gjennomføringsplan/Handlingsplan/Implementeringsplan for strategien også kalt 
«Tjenestereise» for idéinnhenting og pådriverfunksjon i Nordre Follo kommune 
herunder;  

 a. Utviklet løsning i Office 365 med utprøvd løsning for idéer for både 
innbyggere og ansatte  

 b. Personalisert pop up (oppfølging og evaluering)  
3. En modell for samarbeid på tvers av tjenesteområder og stabsfunksjoner herunder;  

 a. Medarbeiderundersøkelse  
 b. Testing, læring, feiling og deling av delmodeller for samhandling på 

laveste nivå  
 c. Plan for implementering eller videre testing  

4. En modell for helhetlig organisering av utviklings- og kompetansearbeid slik at 
kompetanse endrer praksis herunder;  

 a. Prinsippnotat om kompetanse i Nordre Follo med anbefalt mål til Nordre 
Follos kompetanse- og delingskultur  

 b. Definisjon og beskrivelse av fagkarriere og lederkarriere i Nordre Follo 
med utgangspunkt i fire kategorier av medarbeidere 
(tjenestereiser/ansattreiser)  

5. En modell for behovskartlegging i kommunen og en helhetlig prioriteringsmodell 
herunder;  

 a. Innbyggerundersøkelse om hvordan vi skal finne ut av hva behovene er og 
hvordan man ønsker å bli kontaktet  

 b. Testing av modellen og beskrivelse av en plan for implementering/Status 
kvalitet 

 Prosjektdeltakerne bidrar i større grad enn forventet og framdriften er dermed på plan. 
Status framdrift 

 På plan 

 Samtlige arbeidsgrupper er i gang med oppdragene. Arbeidet med kommunikasjon av 
prosjektet og spredning til ansatte er påbegynt. Leveransen presenteres på ledersamling 
21.6. og for nytt kommunestyre november 2019. 

Status økonomi 

 Iht budsjett. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Risikoen er vurdert til lav 
 



6/19 Program Nordre Follo kommune – Status - 19/00106-1 Program Nordre Follo kommune – Status : Program Nordre Follo kommune - rapportering 1 tertial 2019

Side 5 av 9 

 

Organisering 
Aktiviteter siste periode 

 Leveringer iht prosessnotat 5:  
o Innplassering avdelingsledere og fagspesialister 
o Intern rekruttering i ledige stillinger 
o Prosedyre for overføring utarbeides 
o Det forberedes overføring av alle ansatte 
o Endelig plassering av ansvar, tjenester og funksjoner, herunder utredning av 

Sentral/desentral stab, Innbyggertorg, beredskap, kommuneoverlege 
Status kvalitet 

 Iht plan 
Status framdrift 

 To leveringer iht prosessnotat 5 utsettes til 2. tertial. Dette gjelder navn på virksomheter og 
avdelinger og møteplasser, samhandling og team. 

Status økonomi 

 Iht budsjett. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Vurderes som lav. 

 Informasjon til ansatte og felles forståelse av status i arbeidet. 
 
Kommunikasjon 
Aktiviteter siste periode 

 Utkast til sak om kommunikasjonsstrategi utarbeidet. Behandles av nytt kommunestyre for å 
sikre helhetlig politikkutvikling mht arbeidsgiverstrategi. 

 Jobbet med visuell profil og profilhåndbok sammen med The Pitch – behandles i juni. 

 Lagt ut anbudsdokumenter for nye nettsider på Doffin 19/4.  

 Samarbeider mellom byggesak/geodatamiljøene i Oppegård og Ski om klart språk i 
brevmaler i Nordre Follo. 

 Jobber med strategi for sosiale medier i Nordre Follo.   

 Ledergruppen NF har vedtatt å overføre ansvar for Intranett til stabsområdet Digitalisering. 
Status kvalitet 

 Profilprogram: Vi jobber etter prosjektbeskrivelse og framdriftsplan, med god kvalitet.  

 Nettsider: På grunn av avvik i framdriftsplanen er det fare for noe redusert kvalitet ved 
oppstart 2020. Det arbeides for å ta inn dette. 

 Intranett: Delprosjektet er overført til Digitalisering og prosjekt Harmonisering av fagsystem. 
Status framdrift 

 Prosjektet er noe forsinket men forventer å levere på plan. 
Status økonomi 

 Iht budsjett 

 Prosjekt IKT plattform dekker utgifter til Inter- og Intranett. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Risiko med bemanning siden prosjektet skal gjennomføres i tillegg til ordinær drift.  

 Mer utgifter til nye nettsider enn først antatt.    
 
IKT-plattform 
Aktiviteter siste periode 

 Alle fem delprosjekter har kommet igang med sine anskaffelser.  

 Det er etablert nye arbeidsgrupper for Office365 og Migrering.  

 Migreringen (overføring av data) har nå kommet igang og exchange flyttes i starten av mai.  

 Skole migreres sommeren 2019.  
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 Det jobbes med å få på plass nødvendige planer for utrulling og brukeradopsjon på O365 
Status kvalitet 

 Ingen endringer med tanke på kvalitet 
Status framdrift 

 Alle delprosjekter har nå kommet i gang. Prosjektet ligger fortsatt noe bak ønsket plan.  

 Utrulling av utstyr for skole fram til skolestart 2019 vil kreve mer ressurser enn antatt, da 
anskaffelse av managementverktøy for klienter ikke er klart i tide til sommeren. 

Status økonomi 

 Iht budsjett. Det er varslet fare for forsinkelser og derav behov for periodisering av utgifter 
mellom 2019 og 2020.   

Risikofaktorer i prosjektet 

 Risikoen rapporters til høy 

 Prosjektet har nå tilstrekkelig prioritet og fokus når det gjelder ressurser. Sen oppstart har 
konsekvenser for å ta ibruk den nye plattformen. 

 
Økonomi, HR og anskaffelser 
Aktiviteter siste periode 

 Rapportert i prosjektportalen 
Status kvalitet 

 Mindre avvik fra spesifikasjon 

 Mangler noe på kvalitet på leveranser så langt. Blir kritisk høsten 2019 når både kunde-, 
leverandørreskontro og ansattdata er konverter over til ny base. Etter det må alle endringer 
på ansatte og kunder gjøres i både dagens systemer og i nytt system for Nordre Follo. Det 
må også forventes en stor ryddejobb på ansattdata oktober 2019. Her må både 
ansattinformasjon, plassering i organisasjonen (ansvar og tjeneste) og knytning mot rett 
virksomhetsnummer kvalitetssikres og ryddes. Behov også for avklaringer, leveranser og 
prinsipper fra andre delprosjekter.  

 Store avhengigheter som fort kan bli kritisk for implementering og oppsettet av ERP 
systemet. Gjelder spesielt mot organisering, IKT Plattform og Arbeidsplansystemet GAT. 

Status framdrift 

 Mindre forsinkelser 

 Er i henhold til oppsatt fremdriftsplan på anskaffelse og bygging av ERP løsning. Men, ligger 
bak på fremdriftsplan på noen av de øvrige leveransene. 

Status økonomi 

 Prosjektet ser ut til å komme på under budsjett når vi ser på total prosjekt kostnad for 
perioden 2018-2022.  

 Prognosen for 2019 tilsier at prosjektet vil ha en periodisering av utgifter fra 2019 til 2020.  
Risikofaktorer i prosjektet 

 Høy risiko på følgende områder: 
- Sikre kapasitet til implementering 
- Datakvalitet i løsningen (Overføring/konvertering av data fra dagens systemer) 

 
Sak, arkiv og depot 
Aktiviteter siste periode 

 Konkurranse for anskaffelse av sak-/arkivløsning er gjennomført og kontrakt er signert med 
Tieto for Public360 

 Opsjon for eByggesak er utløst 

 Godkjent fremdriftsplan 

 Jobbes med fremdriftsplan for eByggesak 

 Evaluering for av aktuelle depotløsninger gjennomført 
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 Beslutning om å søke medlemskap i interkommunalt Arkiv  

 Oppsigelse av Folloarkivet er sendt 

 Søknad om medlemskap i IKA forberedes 
Status kvalitet 

 Iht spesifikasjon 
Status framdrift 

 På plan 
Status økonomi 

 Under budsjett 

 Totalbudsjettet for Sak-/arkiv nedjustert basert på inngåtte avtaler. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Noe risiko knyttet til ressurser i leverandørmarkedet 

 Noe risiko knyttet til IKA’enes evne til å ta opp nye medlemmer, ettersom det forventes 
endringer i lovverket etter at arkivlovutvalget legger fram sin rapport. 

 
Matrikkel, kart, komtek. 
Aktiviteter siste periode 

 Forslag til nye veinavn har vært på høring og legges frem for fellesnemda i juni. 

 Matrikkel, kartsystemer og KOMTEK er etablert på Nordre Follo IKT-plattform, og vil være i 
full drift 15. mai.  

 Arbeidet med kvalitetsheving av matrikkel og kartbaser er i god flyt. 
Status kvalitet 

 Ihht spesifikasjon 
Status framdrift 

 På plan 
Status økonomi 

 Behov for 250.000,- til veiskilt i 2019. Finansieres innenfor prosjektrammen. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Vurdert til medium mht konvertering og sammenslåing av databasene, med påfølgende 
endringer i systemoppsett.  

 
Eiendommer og infrastruktur 
Aktiviteter siste periode 

 Forberede beslutningsgrunnlag om lokalisering 

 Byggearbeider - Klargjøring av lokaler 

 Forberedelser med lokalenes brukere 

 Innredning og flytteprosesser 

 Samarbeidsavtale med kirken 

 Utkast til harmonisering av prinsipper for utleie til lag, foreninger og frivillighet 
Status kvalitet 

 Det er ikke besluttet endringer i prosjektets leveranser eller løsninger 
Status framdrift 

 Lokalisering går som planlagt 

 Avtale med kirken er under avklaring 

 Harmonisering av utleieprinsipper er noe forsinket. Dette tas igjen ved forsering frem til 
sommeren 

 Eiendomsstrategi utsatt pga kapasitet 
Status økonomi 

 Behov for økt budsjett i 2019 for oppgradering av ventilasjonsanlegg i Ski rådhus. Finansieres 
innen den totale prosjektrammen.   
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Risikofaktorer i prosjektet 

 Bemanningsavklaringer er en forutsetning for endelig plan.  

 Risikoen er redusert siste periode 
 
Overordnet styring 
Aktiviteter siste periode 

 Styring, ledelse og organisering - et helhetlig plan og styringssystem for Nordre Follo 
kommune er besluttet av ledergruppen i versjon 1. Versjon 2 skal vedtas før sommeren.  

 Følgende dokumenter utarbeidet: 
o Internkontroll i Nordre Follo 
o Prosesser i årshjulet 
o Evalueringsmetodikk i Nordre Follo 
o Forslag til saksmal til politiske saker er oversendt prosjekt Politisk organisering.  
o Prosjektet jobber tett med Økonomisk politikk. 

Status kvalitet 

 Ihht. spesifikasjon 
Status framdrift 

 Mindre forsinkelser 
Status økonomi 

 Iht budsjett 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Lav 
 
Anskaffelser og harmonisering av fagsystemer 
Aktiviteter siste periode 

 Avtalemessige avklaringer for Barnevern, oppvekstadmimin, Visma FlyVo (Voksenopplæring 
og introduksjonsprogram), arbeidsplan på plass. Avtalemessige avklaringer Friskliv, 
kulturskole, sentralbord pågår.  

 Helsestasjon lyst ut. 

 Oppstart FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom).  

 Justering arbeidsdeling linje/prosjekt Innbyggertorg 
Status kvalitet 

 Mindre avvik fra spesifikasjon 

 Grunnet forsinkelser med innkjøp forventes noen færre leveranser i 2019, evt at enkelte 
prosjekt må velge midlertidig løsning. 

Status framdrift 

 Forsinkelser i fbm utlysning Elektronisk pasientjournal (Gerica)/Helse og mestring, 
sosialsystem og skanning byggesaksarkiv 

 Forsinkelser i fbm involvering av innkjøp. 

 Tiltak iverksatt. 
Status økonomi 

 Iht budsjett. Budsjett er inkludert i IKT-plattform. 

 Kostnader påløper mot slutten av 2019.  

 Prognose justeres når prosjektene har mottatt leverandørtilbud. 
Risikofaktorer i prosjektet 

 Risiko vurderes til høy: 
o Forsinkelser i utlysninger grunnet manglende kapasitet 
o Stor pågang i leverandørmarkedet  

 
Hjemmelsgrunnlag  
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Programplan vedtatt av Fellesnemnda i 18.12.2018 (sak 68/2018). 
 
Konsekvenser 
o Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det vises til sak om rapportering økonomi 1. tertial 2019.  
 
o Konsekvenser for folkehelse 
Ikke aktuelt 
 
o Konsekvenser for miljø 
Ikke aktuelt 
 
o Konsekvenser for barn og unge 
Ikke aktuelt 
 
Vurderinger, alternativer og begrunnelser 
Program Nordre Follo har mange digitaliseringsprosjekter som gjennomføres parallelt. Dette er som 
tidligere varslet en risiko. Prosjektrådmannen har som kjent vurdert det som nødvendig å iverksette 
vedtatte prosjekt, både for å sikre forsvarlig drift fra 01.01.2020, men også som grunnlag for videre 
tjenesteutvikling og innovasjon. Det utføres løpende risikovurderinger og vurdering av 
risikoreduserende tiltak i alle prosjekt. Eksempelvis vil Nordre Follo benytte eksiterende system for 
elektronisk pasientjournal, med mål om å finne en fremtidig løsning for dette ila de første årene 
etter kommunesammenslåingen. Aktiviteten i organisasjonen og i programmet er svært stor. Det 
samme er aktiviteten i leverandørmarkedet. Det ligger en risiko både i forhold til kapasiteten i 
leverandørmarkedet og i forhold til kapasiteten i organisasjonen for å gjennomføre alle tiltakene og 
prosjektene som er planlagt.  
 
Samlet sett er prosjektrådmannens vurdering at programmet i hovedsak følger planlagt fremdrift, 
med ønsket kvalitet og innen vedtatt budsjett. Det er noe risiko knyttet til fremdrift i 
enkeltprosjekter. Disse håndteres både gjennom å sette inn målrettede tiltak, og gjennom 
midlertidige løsninger som vil sikre forsvarlig drift fra 1.1.2020. 
 
Rådmennene i Oppegård og Ski og prosjektrådmann for Nordre Follo har som tidligere felles 
vurdering og avklaring mht total prioritering av ressurser. Drift og utviklingsprosjekter i Oppegård og 
Ski samt tiltak for forsvarlig drift av Nordre Follo kommune fra 01.01.20 er prioritert. Flere 
leveranser på ikke kritiske forhold fra program Nordre Follo er derfor utsatt.  

 
Anbefaling 
Det anbefales at fellesnemda tar rapporteringen for 1. tertial til orientering. 
 
 
Gro Herheim 
administrasjonssjef 
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Saksbehandler:  Lene Tønder Arkiv: 145  
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Rapportering økonomi 1. tertial 2019 program Nordre Follo  
 
 
Administrasjonssjefens innstilling: 
Rapportering på økonomi for program Nordre Follo per 1. tertial 2019 tas til orientering. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag  
Økonomisk rapportering for program Nordre Follo er delt opp i to områder:  

 Fellesnemndas budsjett totalt 62,7 mill kr for perioden 2017-2019, hvorav 43 mill kr i 2019. 

 Budsjett for enkelte prosjekter som skal sikre etablering av nødvendige funksjoner med 
forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020. Samlet ramme på 392 mill kr for 
perioden 2018-2022, hvorav 137,2 mill kr i 2019. 

 
I 2017 og 2018 ble det disponert netto 19 mill kr av Fellesnemndas budsjett. I 2019 er det netto 
utgiftsført 9,1 mill kr i 1.tertial. Det forventes et mindreforbruk i 2019 på 4-5 mill kr for å ferdigstille 
påbegynte tiltak og leveranser i program Nordre Follo i 2020.  
 
På delprosjektene er det netto utgiftsført kr 9,3 mill kr fordelt på drift- og investeringsutgifter i 
2019.. Budsjett for 2019 foreslås endret fra 137,2 mill kr til 150,5 mill kr, og med en ny fordeling 
mellom prosjektene. Hovedårsaken til dette er behov for oppgradering av ventilasjonsanlegget i Ski 
rådhus. Tiltaket er i hovedsak finansiert gjennom budsjettmessig mindreforbruk fra 2018. Total 
ramme for prosjektene for perioden 2018-2022 på 392 mill kr opprettholdes.   
 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Økonomisk rapportering for program Nordre Follo deles opp i to områder:  

 Fellesnemndas budsjett (ansvar 9050) totalt 62,7 mill kr for perioden 2017-2019. Budsjett for 
2019 er 43 mill kr.  

 Budsjett for enkelte prosjekter som skal sikre etablering av nødvendige funksjoner med 
forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020 (ansvar 9051 i Oppegård 
kommunes regnskap og ulike ansvarsnummer i Ski kommunes regnskap).  

 
I saken legges det frem en økonomisk rapportering på de to overnevnte punktene per 30.4.2019. 

 
Fellesnemndas budsjett (ansvar 9050) 



6/19 Program Nordre Follo kommune – Status - 19/00106-1 Program Nordre Follo kommune – Status : Rapportering økonomi 1 tertial 2019 program Nordre Follo

Side 2 av 5 

 

 
 
Budsjett delprosjekter (ansvar 9051)  
Det er vedtatt en samlet ramme på 392 mill kr i perioden 2018-2022 for å sikre etablering av 
nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020. Utgiftene 
føres i den kommunen som er «eier» av innkjøpskontrakten for å sikre kommunene rett til moms-
kompensasjon. Utgiftene blir derfor ikke nødvendigvis delt 50/50 mellom Ski kommune og Oppegård 
kommune.  
 

 
 
 
 Konsekvenser 
Det er behov for å øke rammen for delprosjektene fra 137,2 mill kr til 150,5 mill kr i 2019. Total 
ramme for prosjektene for perioden 2018-2022 på 392 mill kr opprettholdes. Økningen skyldes i 
hovedsak at mindreforbruket på 21 mill kr i 2018 videreføres eller rebudsjetteres til 2019. Det 
foreslås også en ny fordeling av budsjettmidlene mellom prosjektene. Hovedårsaken til dette er 

Ramme 2017-2019

Beløp i 1 000 kr Kommentar

Inntekter

Reformstøtte 61 600                     30,8 mill kr ble mottatt i 2017 og 30,8 mill kr mottas i 2020. 

Tilskudd på 4 mill kr til digitalisering er ikke inkludert.

Tilskudd 700                          Tilskudd mottatt i 2018 - kr 100 000 til Fornying og utvikling 

av lokaldemokratiet i kommuner og kr 600 000 i 

skjønnsmidler til prosjekt Økonomisk politikk.

OU midler 390                          OU midler fra KS i 2018 og 2019.

Sum inntekter 62 690                     

Utgifter

Forbruk 2017 -4 037                      Beløpet er netto, det vil si eksklusiv mva. 

Forbruk 2018 -15 676                   Beløpet er netto, det vil si eksklusiv mva. 

Budsjett 2019 -42 977                   Beløpet er netto, det vil si eksklusiv mva. 

Sum utgifter -62 690                   

Tall i 1 000 kr netto

Prosjektramme 

2018-2022

Regnskap 

2018 Vedtak 2019

Drift 155 000              1 387               23 310           

Inv 116 700              6 739               59 090           

Sum 271 700              8 126               82 400           

Drift 8 800                  30                     800                

Inv 24 150                476                  13 050           

Sum 32 950                506                  13 850           

Drift 50                        -                   -                 

Inv 3 950                  -                   500                

Sum 4 000                  -                   500                

Drift 14 400                750                  5 900             

Inv 24 550                73                     12 250           

Sum 38 950                823                  18 150           

Drift 10 400                622                  3 800             

Inv 32 500                7 486               18 500           

Sum 42 900                8 108               22 300           

Drift 900                      -                   -                 

Inv 600                      1 304               -                 

Sum 1 500                  1 304               -                 

Drift 189 550              2 789               33 810           

Inv 202 450              16 078             103 390        

Sum total 392 000              18 868             137 200        

Plattform IKT

Sak/arkiv/depot

Matrikkel/Kart/ KomTek

HR/ØK/anskaffelser

Eiendom, samlokalisering av 

rådhusfunksjoner

Eiendom, IKT pilot 

samlokalisering

Totalt
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behov for oppgradering av ventilasjonsanlegget i Ski rådhus hvor finansieringen av tiltaket er søkt 
løst innenfor rammen på 392 mill kr for perioden 2018-2022.  
 
Vurderinger, alternativer og begrunnelser 
 
Fellesnemndas budsjett (ansvar 9050)  
Per 30.4.19 er det regnskapsført 9,1 mill kr. Dette utgjør en samlet forbruks prosent på 21 %. En 
forventet «normal» forbruks prosent i ordinær drift er 35 % for perioden. Budsjettet er ikke 
periodisert. 
 
Forbruket ligger lavt samlet sett per 1.terital. Hovedårsaken til et lavere forbruk enn budsjettert 
skyldes at mye av utgiftene først forventes å bli fakturert i 3. tertial og at det som er satt av til 
Nordre Follo potten ikke er utbetalt.   
 
Det forventes et mindreforbruk i 2019 på 4-5 mill kr for å ferdigstille påbegynte tiltak og leveranser i 
program Nordre Follo i 2020.  
 
Nordre Follo potten  
I budsjettet for 2018-2019 er det satt av 4,5 mill kr til Nordre Follo pott som er fordelt på følgende 
tiltak:  

 Rådgiver frivillighet  

 Kulturtiltak (lag, foreninger, innbyggere)  

 Søkbar pott ansatte  

 Midler til Fellesnemndas disposisjon  
 
Det er tilsatt rådgiver frivillighet i 40 % stilling. Lønn utbetales via Ski kommune og blir først belastet 
program Nordre Follo senere i 2019.  
 
Det er avsatt 1,78 mill kr for en søkbar pott til kulturtiltak. I 2018 ble det utbetalt kr 53 400. I 2019 er 
det utbetalt kr 238 100;   

o kr 57 500 til Kolbotn Fotoklubb  
o kr 150 000 til Norsk Naturfotofestival  
o kr 5 600 til Oppegård lR  
o kr 25 000 Soundsofunity AS 

 
 I tillegg er det gitt to underskudds garantier; kr 69 000 til Ski IL (håndball) kr 75 000 til Soundsofunity 
AS.  
 
Av den søkbare potten til ansatte på 1 mill kr er det gitt tilsagn på 0,4 mill kr, men det er foreløpig 
ikke utgiftsført noe. 
 
Utgifter til nytt kommunevåpen dekkes av midler til Fellesnemndas disposisjon, her er det brukt kr 
162 000 i 2018 og 2019. 
 
 
 
 
Delprosjekter (ansvar 9051)  
I 2019 er det vedtatt 137,2 mill kr fordelt på fem prosjekter. Totalt er det utgiftsført 9,3 mill kr per 
1.tertial. Prosjektene skal sikre etablering av nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av 
Nordre Follo kommune fra 2020. Det er avsatt en samlet ramme på 392 mill kr i perioden 2018-
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2022. I 2018 ble det regnskapsført 18,9 mill kr av et budsjett på 40 mill kr. Det foreslås at 
mindreforbruket fra 2018 periodiseres om til perioden 2019-2022 og at rammen på 392 
opprettholdes for perioden 2018-2022.  
 
Prosjekt Sak/arkiv/depot og HR/Økonomi/Anskaffelser foreslås å redusere sine budsjetter for 2019, 
basert på inngåtte avtaler. For Matrikkel/kart/KomTek foreslås det at kr 250 000 flyttes fra 2020 til 
2019, årsaken er utgifter til nye veiskilt som forventes å komme i 2019. Prosjekt Eiendom, 
samlokalisering av rådhusfunksjoner økes prosjektbudsjettet for å ivareta behov for oppgradering av 
ventilasjonsanlegg i Ski rådhus.    

 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over vedtatt budsjett for de ulike prosjektene, hva som er 
utgiftsført i 2019 i henholdsvis Ski og Oppegård kommuners regnskap og en kolonne med prognose 
for 2019 (forslag til revidert budsjett).  
 

 
 
Rammen for delprosjektene  økes fra 137,2 mill kr til 150,5 mill kr i 2019. Økningen skyldes i 
hovedsak at mindreforbruket på 21 mill kr i 2018 videreføres eller rebudsjetteres til 2019. Det 
foreslås også en ny fordeling av budsjettmidlene mellom prosjektene. Hovedårsaken til dette er 
behov for oppgradering av ventilasjonsanlegget i Ski rådhus hvor finansieringen av tiltaket er løst 
innenfor rammen. Total ramme for prosjektene for perioden 2018-2022 på 392 mill kr 
opprettholdes. 
 
Arbeidet med samlokalisering av fagmiljøene avklares i sak til Fellesnemda 19.06.19. Det forutsettes 
at kostnadene for samlokalisering av fagmiljøene i 2019 løses innen for vedtatte rammer for bygging 
av Nordre Follo; ansvar 9051. Rådmennene i Oppegård og Ski og prosjektrådmannen for Nordre 
Follo vil komme tilbake til endelig fordeling av kostnadene i 2. tertial rapporteringen. 
 
Anbefaling 
Rapportering på økonomi per 30.4.19 for Fellesnemndas budsjett og for de enkelte delprosjektene 
tas til orientering. 
 
Gro Herheim 
administrasjonssjef      

Tall i 1 000 kr netto

Prosjektramm

e 2018-2022

Regnskap 

2018 Vedtak 2019

Prognose 1. 

tertial 2019

Regnskap 

totalt per 

30.4.19

Regnskap 

2019  Ski, 

per 30.4

Regnskap 

2019 

Oppegård, 

per 30.4

Revidert 

prosjektramm per 

1.tertial 2019

Drift 155 000           1 387               23 310           23 310           38               0                   37                154 887                

Inv 116 700           6 739               59 090           59 090           3 480         2 051           1 429           113 139                

Sum 271 700           8 126               82 400           82 400           3 518         2 051           1 466           268 026                

Drift 8 800               30                     800                4 000             1 331         54                 1 277           17 130                   

Inv 24 150             476                  13 050           4 000             -             -               -               10 476                   

Sum 32 950             506                  13 850           8 000             1 331         54                 1 277           27 606                   

Drift 50                     -                   -                 -                 19               19                 -                         

Inv 3 950               -                   500                750                171            171              3 950                     

Sum 4 000               -                   500                750                190            190              3 950                     

Drift 14 400             750                  5 900             5 100             372            372              13 550                   

Inv 24 550             73                     12 250           7 500             386            386              17 373                   

Sum 38 950             823                  18 150           12 600           758            758              30 923                   

Drift 10 400             622                  3 800             3 800             316            316              9 822                     

Inv 32 500             7 486               18 500           42 900           3 205         3 205           50 386                   

Sum 42 900             8 108               22 300           46 700           3 521         3 521           60 208                   

Drift 900                  -                   -                 -                 -             -                         

Inv 600                  1 304               -                 -                 -             -               1 304                     

Sum 1 500               1 304               -                 -                 -             -               1 304                     

Drift 189 550           2 789               33 810           36 210           2 077         390              1 686           195 389                

Inv 202 450           16 078             103 390        114 240        7 242         5 427           1 815           196 628                

Sum total 392 000           18 868             137 200        150 450        9 319         5 817           3 502           392 017                

HR/ØK/anskaffelser

Eiendom, samlokalisering av 

rådhusfunksjoner

Eiendom, IKT pilot 

samlokalisering

Totalt

Plattform IKT

Sak/arkiv/depot

Matrikkel/Kart/ KomTek
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Vedtaksoppfølging Nordre Follo kommune 1. tertial 2019 
I arbeidet med etableringen av Nordre Follo skal det rapporteres på oppfølging av politiske vedtak. 

Det rapporteres for vedtak fra Fellesnemnda, samt vedtak i kommunestyrene i Oppegård og Ski som 

påvirker arbeidet med etablering av Nordre Follo kommune.  

Saker som er fullført er merket med grønn farge  

Vedtakene følges opp av ledergruppen Nordre Follo, prosjektledere og rådmennenes ledergrupper i 

Oppegård og Ski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i Fellesnemnda 

 

SAKSNR/TITTEL VEDTAK ANSVAR STATUS 

17/18  
Godtgjørings-
reglement for 
oppgaveutvalg og 
politiske arb.-

1. Politikerne i oppgaveutvalgene og de politiske 
arbeidsgruppene tilkommer kr 5000 for 
arbeidet. 

2. Utvalgenes ledere og arbeidsgruppenes ledere 

AM FULLFØRT 
Utbetalinger har skjedd 
fortløpende etter hvert som 
oppgaveutvalgene og 
arbeidsgruppene avslutter 

Ledergruppen Nordre Follo 

Gro Herheim (GH) 

Lars Henrik Bøhler (LHB) 

Jane Short Aurlien (JSA) 

Marit Rød Kronborg (MRK) 

Anne Melsom (AM) 

Monica Lysebo (ML) 

Elsa Karin Myhrene (EKM) 

Sten Tore Svennes (STS) 

Ellen Wibe (EW) 

Roy Johansen (RJ) 

 

Prosjektledere 

Lene Tønder (LT) 

Ingvild Belck-Olsen (IBO) 

Stein Egil Drevdal (SED) 

Elin Voksøy (EV) 

Stein Edgar Engebretsen (SEE) 

Erlend Nordby (EN) 

Bjørn Fredrik Kristiansen (BFK) 

Rikke Bækkevold (RB) 

 

 

Ski kommune 

Jane Short Aurlien (JSA) 

Marit Rød Kronborg (MRK) 

Anne Melsom (AM) 

Kjell Sæther (KS) 

 

Oppegård kommune 

Lars Henrik Bøhler (LHB) 

Jorunn B. Almaas (JBA) 

Monica Lysebo (ML) 

Elsa Karin Myhrene (EKM) 

Sten Tore Svennes (STS) 

Ellen Wibe (EW) 
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grupper får dobbel sats. arbeidet.  

56/18 
Plan for 
utarbeidelse av 
gevinst-
realiseringsplan 
for Nordre Follo  

Det utarbeides en gevinstrealiseringsplan for 
program Nordre Follo. Planen utarbeides med 
avgrensninger som nevnt i saken og legges fram for 
Fellesnemnda 1. kvartal 2019. 
 

SED UNDER ARBEID 
Det ble lagt frem politisk sak i 
mars 2019 som beskrev de 
største økonomiske og 
kvalitetsmessige gevinstene av 
kommunereformen. 
Det utarbeides en 
gevinstrealiseringsplan; et 
større administrativt 
utviklingsarbeid der Nordre 
Follo følger den metodikk og 
indikatorer som utvikles i Asker 
kommune i samarbeid med KS 
og Difi, og koples til arbeidet 
med Strategi- og handlingsplan 
2020-2023, jf. sak 70/2018 
Orienteringssak pkt. 5 Gevinster 
og effekter av 
kommunereformen. 

57/18 
Valg av 
revisjonsordning 
for Nordre Follo 
kommune  
 

1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten 
ut på anbud fra og med regnskapsåret 2020. 

2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre 
eierkommunene som er med i Follo 
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med 
virkning fra 1.1.2020.  

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

4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget 
konkurranseutsette revisjonsoppdragene samlet 
og innstille overfor fellesnemnda på valg av 
revisor for hele revisjonsoppdraget. Det 
forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget 
med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor 
skal skje etter avtale om 2,5 år med mulighet for 
1+1 års opsjon. 

LHB 
 

UNDER ARBEID 
1. - 
2. Fullført. 
3. Fullført. Det er bekreftet fra 
utgående revisor at de påtar 
seg revidering av årsregnskapet 
for Oppegård kommune for 
2019. 
4. Under arbeid. 
Kontrollutvalgene vil innstille 
overfor kommunestyret i 
Nordre Follo på valg av revisor, 
da Fellesnemnda har sitt siste 
møte 19.06.19. 
  
Nordre Follo har invitert Indre 
Østfold inn for å gjennomføre 
felles anbudsprosess knyttet til 
revisjonsoppdraget og oppdrag 
for kontrollutvalgssekretariat. 
 
5.Under arbeid. 
 
 
 

62/18   
Eierskap og 
interkommunale 
samarbeid – 
Kontrollutvalgs-
sekretariat  
 

1. Fellesnemnda innstiller til kommunestyrene i Ski 
og Oppegård kommune om å si opp avtalen med 
og tre ut av selskapet Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat IKS, med virkning fra 
1.1.2020. 

2. Fellesnemnda anmoder administrasjonssjefen 
om å fremme sak mht valg av løsning for 
kontrollutvalgssekretariat så snart utredning er 
gjennomført. 

 

SED UNDER ARBEID 
Sak 10/2019 Sekretariatordning 
for kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune:  
Ved en inkurie innstilte 
Fellesnemndas arbeidsutvalg til 
Fellesnemnda i saken. Saken 
fremmet på nytt i Fellesnemda 
7. mai, Sak 16/2019.  
(tilhører vedtaksoppfølging 2. 
tertial 2019) 
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3/19 
Depotløsning for 
Nordre Follo 

1. Nordre Follo søker om medlemskap i et 
interkommunalt arkiv (IKA) som kan tilby en 
depotløsning som dekker Nordre Follo sine krav 
og behov 

2. Fellesnemnda anmoder kommunestyret i 
Oppegård kommune om å fatte vedtak om å tre 
ut av avtale for Folloarkivet 

 

STS UNDER ARBEID 
1. Under arbeid 
2. Fullført. Jf. sak 17/19 i 

kommunestyret i Oppegård 

4/19 
Samarbeid med 
Indre Østfold 
kommune  

Fellesnemndas arbeidsutvalg gis fullmakt til å gå i 
dialog med Indre Østfold for å vurdere muligheter 
for samarbeid mellom kommunene. 
 

GH FULLFØRT 

7/19 
Effekter av 
kommune-
reformen 

Saken tas til foreløpig orientering. Senest i juni-
møtet skal Fellesnemnda ha fremlagt sak med 
ytterligere beskrivelser av gevinster minimum innen 
områdene organisering, eiendom, infrastruktur og 
digitalisering. 

SED FULLFØRT 

8/19 
Uttalelse fra 
fellesnemda om 
budsjett for 2019 
og økonomiplan 
2019 - 2022  

 

1. Fellesnemnda tar vedtatt budsjett og 
økonomiplan 2019-2022 i Oppegård og Ski 
kommuner til orientering. 

2. Kommunene anmodes om å vurdere 
fortløpende potensiale for omstilling, innsparing 
og effektivisering, men anmodes også å se på 
inntektspotensiale, og anmodes om å prioritere 
arbeidet med innovasjon og tjenesteutvikling for 
å søke å oppnå et netto driftsresultat med 
minimum 0 % i 2019. 

3. Kommunene rapporterer til Fellesnemnda 
status i forhold til vedtatt budsjett i begge 
kommunene 

EN FULLFØRT 
 
 

9/19 
Klimabudsjett 
Nordre Follo 

1. Fellesnemnda ber Oppegård og Ski kommuner 
om å sette i gang arbeidet med en felles klima- 
og energiplan med mål om planvedtak i slutten 
av 2020, som beskrevet i denne saken. 

2. Klimabudsjett for Nordre Follo utarbeides som 
en del av det ordinære budsjettet fra og med 
2022. 

LHB 
ML 

   UNDER ARBEID   
1. Prosjektmandat for arbeidet 

med klima- og energiplan 
for Nordre Follo kommune 
er under utarbeidelse. 
Arbeidet vil starte opp i 
samsvar med godkjent 
mandat.  

2.       Arbeidet med 
klimabudsjett igangsettes 
umiddelbart etter vedtak 
av klima- og energiplan.  

 

10/19 
Sekretariats-
ordning for 
kontrollutvalget i 
Nordre Follo 
kommune  

 

Kontrollutvalgssekretariatet legges ut på anbud. I 
anbudsutlysningen skal det bl.a. legges vekt på bred 
kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet. 

LHB UTGÅR 
Ved en inkurie innstilte 
Fellesnemndas arbeidsutvalg til 
Fellesnemnda i saken. Saken 
fremmet på nytt i Fellesnemnda 
07.05.19. 
Rapportering på vedtak 
07.05.19 i vedtaksoppfølging 2. 
tertial 2019. 

11/19 

Endring 
daglegevakt 

1. Fellesnemnda gir sin tilslutning til vedlagte 
forslag om å inngå avtale mellom Oppegård 
kommune og Ski kommunale legesenter, basert 

MRK FULLFØRT 
Jf. Sak 16/19 i kommunestyret i 
Oppegård 
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Oppegård i 
samarbeid med Ski  

 

på at senteret tar i mot Oppegård kommunes 
innbyggere mellom kl. 07.00 – 08.00 og kl. 16.00 
– 19.00 alle hverdager.  

2. Avtalen trer i kraft fra vedtaksdato 
3. Det skal legges til rette for at innbyggerne i 

begge kommuner fritt kan velge hvilke av 
daglegevaktene de ønsker å benytte 

Jf. sak 20/19 i kommunestyret i 
Ski.  
Iverksettes fra 20.05.19. 
  

14/19  
Prosess for 
utvikling av ny 
videregående 
skole i Ski sentrum  

 

1. Saken vedrørende ny videregående skole i Ski 
sentrum tas til orientering 

2. De økonomiske konsekvensene som etablering 
av ny videregående skole gir, innarbeides i 
fremtidig Strategi- og handlingsplan for Nordre 
Follo. 

3. Fellesnemnda behandler avtalen i tilknytning til 
prosjektet. Ski kommune inngår deretter 
avtalen. 

LHB UNDER ARBEID 
1. – 
2. Under arbeid 
3. Fullført. Jf. sak 19/19 i 

kommunestyret i Ski. 
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Vedtak i kommunestyrene i Ski og Oppegård i 2016-2018 

 

SAK KOMMUNESTYRETS VEDTAK  
OPPEGÅRD 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK  
SKI 

ANSV STATUS 

Samarbeid 
mellom 
Oppegård 
og Ski om 
felles plan 
for fysisk 
aktivitet, 
idrett og 
friluftsliv 
2018-2030 

Oppegård 1/17 
1. Oppegård kommune og Ski 
kommune utarbeider en felles 
plan for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv for 2018 – 2030.  
 
2. Fellesnemnda får fullmakt til 
å behandle saken videre, inkl. 
Mandat og/eller planprogram.  
 

Ski 19/17 
1. Oppegård kommune og Ski 
kommune utarbeider en felles plan 
for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv for 2018 – 2030.  

2. Foreløpig fellesnemnd (evt 
fellesnemnd) behandler det løpende 
arbeidet med en felles plan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
etter innspill fra kommunestyrene i 
begge kommuner. Ny felles plan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
for Ski kommune og Oppegård 
kommune sluttbehandles i de 
respektive kommunestyrene. 

EW 

AM 

UNDER ARBEID 
Planen er under 
arbeid. Det tas sikte 
på politisk 
behandling av saken 
våren 2020. 
 

Endelig 
behandl. 
av rapport 
om 
skolebygg
behovs-
plan i ski 
kommune 
2016-2029 
 
 

 Ski 141/16 
9. Ny barneskole planlegges nord 
vest for toglinja på Langhus. Dette 
sees i sammenheng med behovet 
for skolekapasitet sør i Oppegård.  
 

AM 
JBA 

FULLFØRT  
Samtaler om 
plassering av skole i 
området 
Langhus/Oppegård 
syd er gjennomført. 
 
Det finnes ingen 
tomter nordvest for 
toglinjen som er 
egnet til en 
barneskole eller som 
kan brukes felles for 
å dekke behovet i 
Oppegård syd eller 
Langhus nord. I 
tillegg viser reviderte 
befolkningsprognose
r at det er mindre 
press på 
skolekapasitet enn 
tidligere antatt. 
Kapasitetsutfordringe
r kan løses på ulike 
måter, som må bli 
nærmere vurdert i 
forbindelse med en 
felles 
skolebyggsbehovs-
plan. 

Eventuell 
etablering 
av 
livssyns-
åpent 
seremoni-

 Ski 90/17 
1. Aktuelle steder for livssynsåpne 
seremonier er følgende:  
Ski:  
Langhuset, Finstadtunet, Kråkstad 
samfunnshus  

KS 
STS 

FULLFØRT 
1. - 

2.informasjon er fulgt 
opp på Ski 
kommunes nettside. 
Brosjyre er ikke 
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hus Oppegård:  
Kolbotn Kapell, Bjørkås sykehjem, 
Kapellet på Greverud sykehjem (for 
beboere), Kapellet på Høyås bo- og 
rehabiliteringssenter (for beboere)  
2. Informasjonen om egnede 
seremonilokaler i Nordre Follo 
gjøres tilgjengelig på kommunens 
nettsider, og i form av brosjyre. 
Hvert av lokalene skal beskrives 
med kapasitet, tilgjengelighet og 
hvilke fasiliteter som tilbys.  
3. Det nedsettes en tverrfaglig 
gruppe med kommunenes 
eiendomsavdelinger, 
livssynsorganisasjoner, 
interesseorganisasjoner, 
begravelsesbyråer og kirkeverge 
som utreder mulighet for å etablere 
livssynsnøytralt seremonibygg i Ski, 
herunder om Kontra kan tilbygges 
og gjøres tilgjengelig som egnet 
lokale til livssynsåpent 
seremonilokale, når kulturskolen 
flytter til nye lokaler. 
4. Eventuell etablering av nytt bygg 
for livssynsåpne seremonier på 
Langhus ses i sammenheng med 
rullering av kommuneplanen og 
eventuell innarbeidelse i senere 
budsjett- og handlingsplan.  
5. Rådmannen bes ta initiativ til å 
utrede muligheter for å etablere 
krematorium tilknyttet 
livssynsåpent seremonilokale i Follo.  

utarbeidet.  

Informasjon om 
lokaler for 
livssynsåpne 
seremonier vil bli lagt 
ut på Nordre Follo 
kommunes nettside 
fra 1.1.2020. 

3. Det er avholdt et 
møte med 
virksomheter 
innenfor kultur og 
eiendom i Oppegård 
og Ski. 

Det er funnet fram til 
en rekke mulige bygg 
for formålet. 

4. Det er ikke 
foreslått nytt bygg 
for livssynsåpne 
seremonier på 
Langhus i forslag til 
kommuneplan for 
Nordre Follo 
kommune eller 
foreslått midler i Ski 
kommunes budsjett- 
og handlingsplan. 

5. Det er gjennomført 
samtale med Indre 
Østfold om 
samarbeid om 
krematorium. 

Rådmanne
ns forslag 
til budsjett 
og 
handlingsp
lan 2019-
2022 

Oppegård sak 75/18 
Det opprettes Fontenehus i 
Nordre Follo. Størrelsen på 
kommunens årlige tilskudd 
fastsettes i den årlige 
behandlingen av 
handlingsplan, men det 
avsettes årlig kr 1,5 mill. med 
halvårsvirkning i 2020. 
Rådmannen skal redegjøre for 
endelig budsjett og tilpassing 
av eksisterende tjenestetilbud. 
Vedtaket forutsetter at Ski 
kommune fatter tilsvarende 
vedtak og statlig tilskudd.    

Ski sak 129/18 

Pkt. 8:  

Rådmannen gis fullmakt til å 
oppdatere tabeller og sluttsaldering 
som hensyntar: 

b) Prosjektet for etablering av 
Nordre Follo summeres korrekt opp 
til hovedoversikt 2A i tråd med 
budsjettspesifikasjon for prosjektet 

 

Verbalvedtak:  

Nr. 5:  

Rådmannen bes igangsette 
utredning av hvordan Nordre Follo 
kommune i større grad kan bidra til 
variert boligbygging som sikrer ulike 
grupper adgang til boligmarkedet. I 
utredningen ses det på muligheter 
og konsekvenser av å opprette et 
tomte- og utbyggingsselskap i tråd 
med Sandnes-modellen. I 

JSA 
EKM 
MRK 
AM 
 
 
 

Oppegård:  
Fontenehus: 
FULLFØRT (sak 
18/2019 vil fremgå i 
vedtaksoppfølging 2. 
tertial 2019). 
 
Ski kommune  
Pkt. 8. - 
 
Verbalforslag 
Nr. 5  
Det vil i forslag til 
planstrategi for 
Nordre Follo 
kommune 2020-2023 
bli foreslått å starte 
arbeidet med en 
boligpolitisk strategi i 
2020. En utredning 
vil skje i forbindelse 
med dette arbeidet. 



6/19 Program Nordre Follo kommune – Status - 19/00106-1 Program Nordre Follo kommune – Status : Vedtaksoppfølging Nordre Follo kommune 1 tertial 2019

Vedtaksoppfølging 13.05.19 
 

utredningen bes det også om at 
metoden «leie til eie» omtales. 

 

Nr. 6:  

Rådmann bes fremme en sak til 
kommunestyret, om hvordan Ski 
kommune, sammen med Oppegård 
kommune, kan etablere et 
«Fontenehus» i Nordre Follo 
kommune forutsatt statlig 
medfinansiering. 

 

9. Ski kommune vil bidra til å holde 
den globale oppvarmingen under 
maksimum 1,5 grader. Dermed skal 
vedtak knyttet til budsjett, 
kommuneplaner og andre større 
saker knyttet til 
samfunnsutviklingen ha dette som 
utgangspunkt og bør videreføres i 
den nye kommunen. 

 

10. Kommunestyret ber 
fellesnemnda starte et delprosjekt 
for arbeidet med klima- og 
energiplan, og sørger for at det 
gjøres klart for at klimaregnskap for 
Nordre Follo kan føres fra og med 
2020, slik at vi også har grunnlag for 
klimabudsjett fra og med 2021. 

 

11. Rådmannen bes vurdere 
samarbeid med Oppegård 
kommune om prosjektet «Nybakt 
pappa», et tilbud som skal styrke 
foreldrerollen med spesielt fokus på 
menn. 

 

 
Nr. 6  
sak i Fellesnemnda 
18/2019 vil fremgå i 
vedtaksoppfølging 2. 
tertial 2019. 
 
Nr. 9 og 10 
Fullført. 
Forslagene vil bli 
fulgt opp i arbeidet 
med en klima- og 
energiplan, jf. sak 
9/2019 i 
Fellesnemnda. 
 
Nr. 11 
Fullført. 
Helsestasjonene 
jobber for å være 
familievennlige, noe 
som inkluderer 
mødre og fedre. 
Gjennom systematisk 
foreldreveiledning i 
begge kommuner 
treffer man en 
høyere andel fedre 
enn tidligere. Det 
avtales alltid at 
begge foreldre skal 
være til stede ved 
hjemmebesøk. Vi ser 
at det er ca 50 % av 
barna som følges av 
far til 2 og 4 års 
konsultasjonen. Den 
samme trenden ser vi 
i skolestart-
undersøkelsen. 
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Eierskap 
og 
interkom
munalt 
samarbeid 
– Follo 
Kvalifiseri
ngssenter 
IKS 

 Ski sak 131/18 

1. Ski kommune trer ut av Follo 
kvalifiseringssenter IKS med 
virkning fra 01.01.2020 

2. Rådmannen sørger for at 
oppsigelse blir sendt innen 
31.12.2018 

JSA FULLFØRT 

Sak fra 
Kontroll-
utvalget – 
Opp-
følging av 
forvaltn.-
revisjons-
rapport, 
PPT i skole 
og barne-
hage  

Oppegård sak 4/19 

1. Kommunestyret tar 
oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrappo
rten PPT i skole og 
barnehage i Oppegård 
kommune, til orientering. 

2. Kommunestyret ber 
rådmann følge opp 
anbefalingene i 
forbindelse med 
kommunesammenslåinge
n til Nordre Follo 
kommune. 

 LHB FULLFØRT 
Rådmannen har 
formidlet 
anbefalingene til 
prosjektrådmann i 
Nordre Follo 
kommune. 
 
Forslag til 
gjennomføring og 
videre oppfølging tatt 
opp i kommunestyret 
i Oppegård 13.05 19. 
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Innføring 
av plass-
garanti for 
barn fra og 
med 1 år i 
barne-
hagene  

Oppegård 10/19 
Særskilt plassgaranti i 
barnehagene for barn fra og 
med 1 år utredes når 
barnehagekapasitetsplanen, 
nye lokale vedtekter for 
barnehagene og nye 
befolkningsprognoser er klare. 
Saken fremmes for politisk 
behandling i Nordre Follo 
innen mai 2020. 

Ski 6/19 

Saken om å innføre en særskilt 
plassgaranti for barn fra og med 1 år 
utredes nærmere når 
barnehagekapasitetsplanen, nye 
lokale vedtekter for barnehagene og 
nye befolkningsprognoser er klare. 
Saken fremmes for politisk 
behandling i Nordre Follo innen mai 
2020.  

STS UNDER ARBEID 

Endring 
dag-
legevakt 
Oppegård i 
sam-
arbeid 
med Ski  

 

Sak 16/19 
1. Kommunestyret gir sin 

tilslutning til vedlagte 
forslag om å inngå avtale 
mellom Oppegård 
kommune og Ski 
kommunale legesenter, 
basert på at senteret tar i 
mot Oppegård kommunes 
innbyggere mellom kl. 
07.00 – 08.00 og kl. 16.00 
– 19.00 alle hverdager.  

2. Avtalen trer i kraft fra 
vedtaksdato  

3. Det skal legges til rette for 
at innbyggerne i begge 
kommuner fritt kan velge 
hvilke av daglegevaktene 
de ønsker å benytte  

4. Rådmannen vurderer om 
det er hensiktsmessig å 
samle Oppegård 
kommunes 
daglegevakttilbud 

 

Ski 

Behandles i kommunestyret 
15.05.19 

EKM 
MRK 

FULLFØRT 
Jf. sak 11/19 i 
Fellesnemnda 
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Depot-
løsning for 
Nordre 
Follo  

Sak 17/19 
1. Nordre Follo søker om 

medlemskap i et 
interkommunalt arkiv 
(IKA) som kan tilby en 
arkivdepotløsning som 
dekker Nordre Follo sine 
krav og behov 

2. Oppegård kommune trer 
ut av avtalen for 
Folloarkivet 

 STS UNDER ARBEID 
1. Under arbeid 
2. Fullført. 

 



7/19 Politisk struktur i Nordre Follo kommune - 19/00107-1 Politisk struktur i Nordre Follo kommune : Politisk struktur i Nordre Follo kommune

FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 07/19 Politisk struktur i Nordre Follo kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00107-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Nordre Follo kommunestyre 

Vedlegg: 
Forslag til politisk utvalgsstruktur og innbyggermedvirkninger politisk struktur og 
reglementer, Sluttrapport - Forslag til politisk utvalgsstruktur, Forslag til politisk 
reglement 

Vedtak i saken sendes til: 
Fellesnemnda for Nordre Follo / Nordre Follo kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken 
I henhold til reglement for Fellesnemnda innstiller Fellesnemnda til kommunestyret 
for Nordre Follo på politisk organisering i den nye kommunen, herunder på antall 
medlemmer i formannskap og hovedutvalg samt øvrige råd og utvalg. 

Gjeldende rett 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 1: 

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn
med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha
minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker
behandles.

Dagens lov fastsetter et minstekrav om tre medlemmer i kontrollutvalget, hvorav 
minst ett av medlemmene også skal være medlem av kommunestyret eller 
fylkestinget. 

Ny kommunelov 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-1 første og annet ledd: 



7/19 Politisk struktur i Nordre Follo kommune - 19/00107-1 Politisk struktur i Nordre Follo kommune : Politisk struktur i Nordre Follo kommune

 Side 2 av 2 

 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 

kontroll på deres vegne. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer 

og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre 
samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal 
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 
 

Ny kommunelov fastsetter et minstekrav om fem medlemmer i kontrollutvalget, 
hvorav minst ett av medlemmene også skal være medlem av kommunestyret eller 
fylkestinget. 
 
Bestemmelsen trer i kraft fra og med konstituerende kommunestyremøte høsten 
2019. 
 
 
Sentrale hensyn 
Legitimitetshensyn tilsier at kontrollutvalget er bredt sammensatt, med hensyn til 
både kompetanse, erfaring og politisk bakgrunn. 
Dette gjelder både ved utvalgets størrelse samt krav om at minst ett av utvalgets 
medlemmer også er medlem av kommunestyret eller fylkestinget (gjennomgående 
representasjon). 
 
Dagens situasjon 
Kontrollutvalget i Oppegård kommune består i dag av 5 medlemmer, hvorav tre av 
medlemmene (leder, nestleder og ett medlem) også er medlemmer av 
kommunestyret. 
 

Kontrollutvalget i Ski kommune består i dag av 7 medlemmer, hvorav kun ett medlem 
(leder) også er medlem av kommunestyret. 
 

Utvalgenes medlemmer med vara er valgt gruppevis. 
  
 

VURDERING 
En politisk arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til politisk organisering, herunder 
politisk utvalgsstruktur og forslag til innbyggermedvirkning. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at kontrollutvalget skal ha sju medlemmer (arbeidsgruppens 
sluttrapport side 8) 
 
Avslutning 
Saken legges frem for fellesmøtet for diskusjon og behandling. 
 
 
Ås, 13.08.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Ingvild Belck-Olsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/57-33   

 
 

Forslag til politisk utvalgsstruktur og innbyggermedvirkning 

 
Vedlegg:  

1. Arbeidsgruppens rapport 
2. Innspill fra barne- og ungdomsrådene 

 
 
Vedlegg som ikke følger saken:  
  
 
Prosjektrådmannens innstilling: 

 
1) Arbeidsgruppens rapport oversendes kommunestyret i Nordre Follo kommune.  
2) Formannskapet i Nordre Follo kommune skal ha xx medlemmer. 
3) Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune skal ha xx medlemmer. 
4) Nordre Follo kommune skal ha følgende politisk organisering i råd og utvalg: 

 … 
 

 
 
 
 
Saksutredning: 
Sammendrag  
I henhold til reglement for Fellesnemnda innstiller Fellesnemnda til kommunestyret for Nordre Follo 
politisk organisering.  
 
En politisk arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til politisk organisering, herunder politisk 
utvalgsstruktur og forslag til innbyggermedvirkning.  
 
 
Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 
Fellesnemnda vedtok prosjektbeskrivelser for politiske prosjekter 16.01.18 (sak 10/2018). Det ble i 
Fellesnemndas møte 05.02.18 nedsatt politiske arbeidsgrupper (sak 13/2018). For prosjekt politisk 
organisering ble følgende grupper nedsatt:  

 Arbeidsgruppe for nærdemokratiske ordninger, politisk utvalgsstruktur og modeller for 
samskaping 

 Arbeidsgruppe for politiske reglementer 
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Arbeidsgruppe for nærdemokratiske ordninger, politisk utvalgsstruktur og modeller for samskaping, 
heretter omtalt som arbeidsgruppen, har avgitt sitt forslag (vedlegg 1). 
 
Arbeidsgruppen foreslår blant annet at formannskapet skal ha 11 medlemmer. Arbeidsgruppens 
flertall foreslår tre hovedutvalg, med 11 medlemmer i hvert utvalg:  

 Hovedutvalg for oppvekst og levekår 

 Hovedutvalg for plan og miljø 

 Hovedutvalg for samfunn og deltakelse 
 
Arbeidsgruppen har også vurdering nærdemokratiske ordninger, men landet på ikke å foreslå 
deltakelsesstrukturer basert på geografisk inndeling. I stedet er det anbefalt å prøve ut en rekke 
medvirkningsordninger. 
 
Arbeidsgruppen vil ikke foreslå konkrete modeller for samskaping, men mener samarbeid mellom 
kommunen og innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og andre er viktig. Arbeidsgruppen vil foreslå 
medvirkningsordninger som kan stimulere til samarbeid mellom folkevalgte og innbyggerne.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag  
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), ikrafttredelse oppstart av valgperioden 
2019 – 2023.  
 
I henhold til ny kommunelov §7-1, tredje avsnitt heter det: 
 «…velges formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden. I 
det konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre folkevalgte kommunale eller 
fylkeskommunale organer og ledere for disse organene. …» 
 
 
I reglement for Fellesnemnda, vedtatt av Ski og Oppegård kommunestyrer 16.01.18 heter det: 

«Nemnda innstiller til kommunestyret for Nordre Follo:  

 Politisk delegeringsreglement fra kommunestyret til formannskap, hovedutvalg, andre 
råd og utvalg og administrasjonssjef i den nye kommunen fra 1.1.2020 

 Reglement for gjennomføring av politiske møter  

 Antall medlemmer i formannskap og hovedutvalg og ressurser til politisk virksomhet i 
den nye kommunen.» 

 
 
Konsekvenser 
o Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er ikke beregnet kostnader ved foreslått utvalgsstruktur og medvirkningsordninger. 
Arbeidsgruppen for politiske reglementer vil foreslå godtgjøringsreglement. 
 
o Konsekvenser for folkehelse 
Ikke aktuelt. 
 
o Konsekvenser for miljø 
Ikke aktuelt. 
 
o Konsekvenser for barn og unge 
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Innspill fra barne- og ungdomsrådene er innhentet (vedlegg 2). Innspillet om å opprette et 
ungdomsråd, og ikke et barne- og ungdomsråd, er hensyntatt i arbeidsgruppens rapport.  
 
Prosjektrådmannens vurderinger 
I henhold til reglement for Fellesnemnda innstiller Fellesnemnda innstiller til kommunestyret for 
Nordre Follo antall medlemmer i formannskap og hovedutvalg. Prosjektrådmannen har ingen 
merknader til arbeidsgruppens forslag. 
 
Prosjektrådmannen vurderer at det bør klargjøres nærmere mht Samarbeidsutvalg, da dette etter 
Opplæringslovens §14 og Barnehageloven §34 er ett pålagt organ, og ikke en «kan»-bestemmelse, 
slik det kan forstås i forslaget. Det anbefales at tema «livssyn» tillegges oppgavene til Hovedutvalg 
«Samfunn og deltagelse». 
 
Det anbefales at arbeidsgruppens rapport oversendes kommunestyret i Nordre Follo. 
 
 
 
Gro Herheim 
prosjektrådmann 
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1 INNLEDNING 

To politiske arbeidsgrupper ble oppnevnt av fellesnemnda (i møte 06.02.18) og har som oppgave å foreslå 

nærdemokratiske ordninger, struktur for politiske utvalg, reglementer og modeller for samskaping.  

Arbeidsgruppen som har utredet og foreslått nærdemokratiske ordninger, politisk utvalgsstruktur og modeller 

for samskaping har hatt følgende sammensetning: 

Kjell G. Pettersen (leder) 

Inger Lise Andresen (nestleder) 

Tor Anders Østby 

Monica Dervo-Lehn 

Anne-Beth Skrede 

Melissa Kristiansen 

 

Arbeidsgruppen har hatt 10 møter og vært på studietur til Nye Asker og Nye Drammen. Det er gjennomført to 

innspillsmøter der lag, foreninger, organisasjoner og innbyggere for øvrig var invitert.  

Nordre Follo deltar i KS sitt pilotprogram for folkevalgtopplæring i kommuner som slår seg sammen. Det har 

vært to samlinger for begge kommunestyrer: 09.04.18 om forholdet mellom folkevalgte og 13.09.18 om 

forholdet mellom folkevalgte og administrasjon, og opplæring i ny kommunelov. På begge samlinger var Jacob 

Torfing innleder og prosessveileder. 

Nordre Follo deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati. 

Medlemmer i arbeidsgruppene har deltatt på konferanse i Sandnes 29.-30. mai 2018 og i Trondheim 25.—26. 

september 2018. 

 

2 RAMMEBETINGELSER 

Ny kommunelov (koml.) og samarbeidsavtalen mellom Oppegård og Ski, gir rammebetingelser for prinsipper 

for politisk organisering.  

NY KOMMUNELOV 

Kommunen er pålagt å ha en rekke folkevalgte organer og andre kommunale organer:   

• Kommunestyre (§ 5-3)  

• Formannskap (§ 5-6) 

• Kontrollutvalg (§ 23-1) 

• Partssammensatt utvalg (§ 5-11) 

• Eldreråd (§ 5-12)  

• Råd for personer med funksjonsnedsettelse (§ 5-12)  
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• Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom (§ 5-12)  

• Klagenemnd (forvaltningsloven § 28 annet ledd)  

• Valgstyre (valgloven § 4-1) 

Kommunen velger selv om den vil opprette andre folkevalgte organer enn de lovpålagte. Kommunestyret kan 

for eksempel opprette faste utvalg (§ 5-7) eller saksforberedende organer for kommunestyret i form av 

kommunestyrekomiteer (§ 5-9). Alle utvalg må ha navn som inkluderer «utvalg». De folkevalgte organene kan 

også ha egne arbeidsutvalg.  

 

PRINSIPPER FRA SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM OPPEGÅRD OG SKI  

Mål for etableringen av den nye kommunen (Kap. 1) 

Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne ansatte ved å: 

Tilrettelegge for gode møteplasser for barn og unge og gi dem reell medbestemmelse  

Sikre sterk folkevalgt styring 

 

Politisk organisering og lokaldemokrati (kap. 6)  

Kommunestyret skal ha 47 medlemmer. 

Den nye kommunen skal ha formannskapsmodell med hovedutvalg. 

Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning og deltakelse. 

Den nye kommunen skal understøtte lokalt engasjement og stedsutvikling, herunder samarbeid med lag, 

foreninger og frivilligheten. 

Fellesnemnda utreder utvalgsstruktur og ressurser til politisk virksomhet. Rammene skal sikre sterk politisk 

styring og mulighet for aktiv deltakelse fra alle partier i det nye kommunestyret. 
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3 FORSLAG TIL POLITISK ORGANISERING 

Arbeidsgruppen foreslår en politisk organisasjonsstruktur basert på kommunestyre, formannskap og 

hovedutvalg. I tillegg kommer lovpålagte råd og utvalg og noen andre spesielt opprettede organer. 

Som noe av bakgrunnen for forslagene har arbeidsgruppen foretatt en gjennomgang av saksmengden i 

politiske organer i Oppegård og Ski i 2017. Gjennomgangen viser at til tross for ulik utvalgsstruktur har 

saksmengden vært betydelig i begge kommuners politiske organer. Måten sakene registreres på er imidlertid 

noe ulik. Tabellene nedenfor viser at Ski har flere saker til politisk behandling. 

Oppegård  Ski 

Utvalg Ant saker 

Kommunestyret 87 
Formannskapet 98 

Levekår 47 

Miljø og plan 84 

Sum 316 

 

 

KOMMUNESTYRET 

Kommunestyret skal ha 47 medlemmer. 

Arbeidsgruppen foreslår at kommunestyret forut for noen av sine møter setter av tid til 

- Innbyggerspørsmål 

- Barn og unges spørretime 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke 

følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. koml. § 5-3. Delegering og videredelegering må skje innenfor rammene 

i kommuneloven og annen lovgivning. 

Kommunestyret kan delegere vedtaksmyndighet til andre folkevalgte organer, ordføreren og 

kommunedirektøren. I enkelte saker kan kommunestyret også delegere vedtaksmyndighet til andre 

rettssubjekter, jf. koml. § 5-3. 

 

FORMANNSKAPET 

Arbeidsgruppen foreslår at formannskapet skal ha 11 medlemmer. 

I tillegg til sine ordinære oppgaver, jf. koml. § 5-6, tillegges formannskapet følgende oppgaver:   

• Kommuneplanutvalg 

• Eiendomsutvalg 

• Klagenemnd etter etter forvaltningsloven § 28 annet ledd 

• Valgstyre 

Utvalg Ant saker 

Kommunestyret 180 

Formannskapet 126 

Eiendom 29 

Teknikk og miljø 55 

Omsorg og helse 51 
Oppvekst og kultur 64 

Plan og byggesak 52 

Sum 557 
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HOVEDUTVALG 

Arbeidsgruppens flertall (Kjell G. Pettersen, Anne-Beth Skrede, Monica Dervo-Lehn, Melissa Kristiansen) 

foreslår at det opprettes tre faste hovedutvalg. Utvalgene skal ha 11 medlemmer. Medlemmene bør 

fortrinnsvis være medlemmer av kommunestyret. Varamedlemmene bør være medlemmer av eller 

varamedlemmer til kommunestyret. Utvalgslederne skal være medlem av formannskapet. 

 

HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR  

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver: 

Skole, SFO, barnehage, helsestasjon, barnevern, PPT, sykehjem, hjemme-tjenesten, omsorgsboliger, helse, 

flyktninger, voksenopplæring, kvalifisering, rus og psykisk helse 

 

HOVEDUTVALG FOR PLAN OG MILJØ 

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver: 

Tettsted og boligutvikling, arealplan og byggesak, klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, 

landbruk og viltforvaltning. 

 

HOVEDUTVALG FOR SAMFUNN OG DELTAKELSE 

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver: 

Idrett, kultur, folkehelse, innbyggermedvirkning, innbyggertorg, kulturskole, bibliotek, frivillighet, næring.  

 

Dissens 

To medlemmer (Inger Lise Kvifte Andresen og Tor Anders Østby) 

Det foreslås at det opprettes fire hovedutvalg. Utvalgene skal ha 11 medlemmer. Flertall av medlemmene bør 

være medlemmer av kommunestyret. Varamedlemmene bør være medlemmer av eller varmedlemmer til 

kommunestyret. Utvalgslederne bør være medlemmer av formannskapet. 

 

HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR 

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver:  

Skole, SFO, barnehage, helsestasjon, barnevern, PPT, sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, 

flyktninger, voksenopplæring, kvalifisering, rus og psykisk helse 
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HOVEDUTVALG FOR PLAN OG BYGGESAK 

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver: 

Tettsted og boligutvikling, arealplan og byggesak. 

 

HOVEDUTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ 

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver: 

Klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning. 

  

HOVEDUTVALG FOR SAMFUNN OG DELTAKELSE 

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver:  

Idrett, kultur, folkehelse, innbyggermedvirkning, innbyggertorg, kulturskole, bibliotek, frivillighet, næring. 

 

FASTE UTVALG OG RÅD 

KONTROLLUTVALG 

Arbeidsgruppen foreslår at utvalget skal ha sju medlemmer. 

 

PARTSSAMMENSATT UTVALG 

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes ett partssammensatt utvalg, jf. Koml. § 5-11. Arbeidsgruppen foreslår 

at utvalget skal ha fem folkevalgte medlemmer og fire medlemmer valgt av de ansattes organisasjoner. 

 

UNGDOMSRÅD 

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et ungdomsråd med en representant og personlig vararepresentant 

fra hver ungdomsskole, videregående skole, hvert fritidssenter og hver ungdomscafé. Medlemmene velges av 

elevrådene ved hver ungdomsskole og videregående skole, og av styrene for hvert fritidssenter og 

ungdomscafé. 

Rådet kan velge et arbeidsutvalg. 

Ungdomsrådet kan stille spørsmål i barn og unges spørretime forut for kommunestyremøter. 

Det oppnevnes to politiske veiledere for rådet (en fra posisjon og en fra opposisjon med tilhørende 

varamedlemmer). Veilederne utpekes av Hovedutvalg for oppvekst og levekår. Veilederne er ikke medlemmer 
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av rådet, og skal heller ikke bidra med partipolitiske synspunkter.  Veilederne skal veilede rådsmedlemmene 

om politiske prosesser og være brobyggere mellom rådet og det politiske miljøet.  

Det utarbeides etiske retningslinjer for de politiske veilederne. 

ELDRERÅD 

Arbeidsgruppen foreslår at eldrerådet skal ha sju medlemmer, fem brukerrepresentanter og to folkevalgte (en 

fra posisjon og en fra opposisjon).  Ett av de folkevalgte medlemmene bør være medlem av kommunestyret. 

 

RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

Arbeidsgruppen foreslår at rådet skal ha sju medlemmer, fem brukerrepresentanter og to folkevalgte (en fra 

posisjon og en fra opposisjon). Ett av de folkevalgte medlemmene bør være medlem av kommunestyret. 

 

KLAGENEMND 

Arbeidsgruppen foreslår at formannskapet er klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 annet ledd. 

Hovedutvalgene har ansvaret for den forberedende klagebehandlingen av saker som skal behandles av 

Fylkesmannen, der hvor dette ikke er delegert til rådmannen. 

 

VALGSTYRE 

Arbeidsgruppen foreslår at formannskapet er valgstyre, jf. valgloven. § 4-1. 

 

 

ANDRE RÅD, UTVALG ELLER NEMNDER 

VILTNEMND 

Arbeidsgruppen foreslår at Hovedutvalg for plan og miljø er viltnemnd, for så vidt oppgavene ikke er delegert 

til andre. 

 

LANDBRUKSNEMND 

Arbeidsgruppen foreslår at Hovedutvalg for plan og miljø er landbruksnemnd, for så vidt oppgavene ikke er 

delegert til andre. 
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SAMARBEIDSUTVALG OG ANNEN TILSVARENDE REPRESENTASJON 

Arbeidsgruppen foreslår at Hovedutvalg for oppvekst og levekår kan opprette samarbeidsutvalg eller annen 

tilsvarende ordning for skolene, barnehagene og eventuelt andre tilsvarende institusjoner. 

 

17. MAI-KOMITÉ 

Arbeidsgruppen foreslår at Hovedutvalg for oppvekst og levekår oppnevner én kommunal 17. mai-komité. 

 

INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER 

Arbeidsgruppen foreslår at kommunestyret utarbeider retningslinjer for hvordan kommunens representanter i 

interkommunale samarbeidsordningers styringsorganer skal utpekes. Dette forutsettes å skulle skje i samarbeid 

mellom alle kommuner som deltar i vedkommende ordning. 

 

 

ORGANISASJONSKART 
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4 NÆRDEMOKRATISKE ORDNINGER 

Arbeidsgruppen har utredet og vurdert nærdemokratiske ordninger.  

Nærdemokratiske organer er en fellesbetegnelse på organer som omfatter et avgrenset geografisk område av 

kommunen (grendeutvalg, kommunedelsutvalg), og som fungerer som plattform for deltakelse og engasjement 

for befolkningen i dette avgrensede området (NIBR-rapport 2013:4). Arbeidsgruppen har vurdert om det bør 

opprettes slike ordninger i Nordre Follo. 

Arbeidsgruppen er kommet til at den ikke vil foreslå dette.  

Slike ordninger i startfasen av en ny kommune kan sementere gamle identitetsmønstre og hindre integrasjon i 

den nye kommunen. 

Arbeidsgruppen vil derimot foreslå medvirkningsordninger som kan skape engasjement og deltakelse blant 

innbyggerne. Dette gjelder også samarbeid med velforeninger som representerer ulike deler av kommunen. 

 

 

5 MODELLER FOR SAMSKAPING 

Arbeidsgruppen har vurdert ulike modeller for samskaping.  

Med samskaping bringer vi kunnskap, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, sosiale entreprenører, 

foreninger og bedrifter og utvikler felles løsninger sammen med de involverte innbyggere, i stedet for til dem 

(KS). 

FNs 17. bærekraftmål er samarbeid. Kommunen kan være en avgjørende drivkraft for forandring fordi vi jobber 

lokalt og er tett på utfordringene. Innbyggere og andre lokale aktører kan trekkes med i arbeidet. På denne 

måten kan vi bidra til å nå FNs bærekraftmål. 

Arbeidsgruppen vil ikke foreslå konkrete modeller for samskaping, men mener samarbeid mellom kommunen 

og innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og andre er viktig. Arbeidsgruppen vil foreslå medvirkningsordninger 

som kan stimulere til samarbeid mellom folkevalgte og innbyggerne.  

 

 

6 MEDVIRKNINGSORDNINGER 

Innbyggermedvirkning skal ha til hensikt å gi folkevalgte innspill til politiske saker og prosesser. Dette må 

kommuniseres tydelig i planlegging og gjennomføring av medvirkningstiltakene. Folkevalgte i besluttende 

organer har det politiske ansvaret, og må gjøre avveininger mellom flere hensyn. Innbyggermedvirkning må 

verken pulverisere folkevalgtes mandat eller svekke lokale partilags rolle som kontaktformidler mellom 

innbyggere og folkevalgte (NIBR 2013). 

Prinsippet om berørthet eller nærhet tilsier at vedtak skal fattes så nær dem det gjelder at deres stemme kan 

bli hørt. Særlig viktig er det å høre stemmen til de som sjelden eller aldri gir uttrykk for sin mening. Det er 

derfor viktig at kommunen har tilgang til og benytte et mangfold av medvirkningsordninger. Det er viktig at 

kommunen har kompetanse om hvilke ordninger som egner seg til hvilke prosesser, og kapasitet til å 

gjennomføre medvirkningstiltak. 
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Aktiv bruk av medvirkningstiltak kan øke tilliten til folkevalgte og vedtak. Dette gjør iverksettingen av vedtatte 

tiltak blir enklere fordi det blir større oppslutning og mindre motstand.   

Beslutninger blir bedre når man benytter medvirkning i prosessen fordi informasjon om behov, løsninger og 

konsekvenser kommer frem.  

Medvirkning kan gi folkevalgte kunnskap om behov og ønsker hos innbyggerne, og innbyggerne lærer om 

folkevalgtes beslutningsprosesser, avveininger og prioriteringer. 

I regi av Nordre Follo kommune har allerede to oppgaveutvalg vært i virksomhet. Det vises til rapportene fra 

disse. 

Arbeidsgruppen har drøftet de medvirkningstiltak som fremgår av tabellen nedenfor, og anbefaler at Nordre 

Follo prøver ut og skaffer seg erfaring med anbefalte medvirkningsordninger. 

 

 Medvirkningstiltak Anbefales 
utprøvd 

Anbefales 
ikke 
utprøvd 

 Befaring 
En gruppe mennesker drar ut for å se på et gitt område, bygg 
eller likende, gjerne med fagfolk som beskriver og forklarer, og 
som kan svare på spørsmål. 

 X 

 Trygghetsvandring/nærmiljøvandring  
Gjennom systematisk befaring med fotodokumentasjon og 
beskrivelser, registreres fysiske forhold av betydning for 
sikkerhet/trygghet, miljø og estetikk – med sikte på å følge opp 
med forbedringstiltak. Hovedsak blir da å få med 
berørte/interessegrupper og ansvarlige - både på befaring og 
ved utarbeidelse av referat med foreslåtte tiltak og 
oppfølgingsansvar. 

X  

 Borgerpanel 
Et representativt utvalg av befolkningen i kommunen får 
tilsendt spørreskjema eller deltar på medvirkningsmøter. Et 
borgerpanel har en rådgivende funksjon og kan komme med 
egne innspill. 

 X 

 Oppgaveutvalg 
En politisk arbeidsform der lokalpolitikere og innbyggere i 
fellesskap utarbeider forslag til strategier og tiltak. Målet med 
oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom 
lokalpolitikerne og innbyggerne og bidra til innovativ og 
ressurseffektiv utvikling. 

 X 

 Innbyggerundersøkelser 
Representativt utvalg av innbyggere som mottar henvendelse, 
oftest på telefon, og svarer på spørsmål om gitte temaer. Har 
som formål å kartlegge innbyggernes holdninger, oppfatninger 
og tilfredshet med forhold der de bor. 

X  

 Brukerundersøkelser 
Undersøkelser for å måle hvor fornøyde brukere er med en 
tjeneste de mottar. 

X  

 Intervjuer (dybdeintervjuer av representativ gruppe) 
Et fokusgruppeintervju er et strukturert gruppeintervju, hvor en 
eller to personer leder et intervju med seks til ti deltakere. 

 X 
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Deltakerne er vanligvis brukere, men metoden kan også brukes 
på ansatte eller samarbeidspartnere.  

 Folkemøte 
Spesielt berørte (representativt utvalg) eller alle innbyggere 
inviteres til møte om et gitt tema. Det gis informasjon av fagfolk 
og folkevalgte. Det åpnes ofte for spørsmål fra salen, eller gis 
rom for dialog på slutten av møtet. 

X  

 Workshop 
Gruppering av deltakere rundt små bord, 4-8 deltakere, med 
ofte fysiske og /eller kreative spørsmål og oppgaver. Resultater 
fra hvert bord oppsummeres/presenteres ofte i plenum til slutt. 

X  

 Barnetråkk 
et digitalt, kartbasert verktøy og undervisningsopplegg som lar 
barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan 
de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. 

X  

 Pedaltråkk 
En web-basert kartportal der innbyggere kan registrere sine 
behov og ønsker for framtidig sykkelveinett. 

X  

 Sektorvise dialogmøter 
Avholdes én gang per år, i tidsrommet februar – april. 
Deltakerne i dialogmøtet er: 
• Brukerrådet eller tilsvarende 
• Kommunalsjef/virksomhetsledere 
• Representanter for ansatte i sektoren/tillitsvalgte 
• 4-5 politikere fra kommunestyret og hovedutvalgene 
Brukerrådets prioriteringer av saker som skal løses på 
virksomheten (maks tre saker).  
 2-3 tema i prioritert rekkefølge som virksomheten ønsker 
særlig fokus på. Innspillene forelegges Formannskapet til 
orientering.  

X  

 Brukerutvalg, brukerråd 
Forum hvor brukerne kan møte kommunen for å bli orientert 
om hva som foregår og gi uttrykk for sine oppfatninger. I 
dialogprosessen tas saker fra brukerrådet opp med politikerne. 

X  

 Deltakende budsjettering 
Et system der innbyggerne får direkte innflytelse over en gitt 
pengesum som politikerne har bevilget eller mulighet til å gi 
innspill til et avgrenset budsjettområde. 

 X 

 Innspillsmøter 
Spesielt berørte eller alle innbyggere inviteres til å gi innspill til 
et gitt tema 

X  

 Høring 
Et forslag til plan eller tiltak sendes ut og gjøres tilgjengelig 
gjennom digitale medier slik at de som har lyst til å komme med 
innspill til forslaget får mulighet til det. Det fremgår bakgrunn 
for forslaget, begrunnelse for det som foreslås. 

X  

 Høringspanel 
Et forslag til plan eller tiltak presenteres på et åpent møte der 
fagfolk presenterer forslaget og kan svare på spørsmål. En 
mulighet er å ha et fagfolkpanel, slik at forslaget kan belyses fra 
flere fagperspektiver. 
 

X  
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 Barn og unges kommunestyre (1. – 10. kl.) 
BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. 
Møtene holdes i kommunestyresalen og ledes av ordføreren. 
Alle grunnskolene velger tre elevrådsrepresentanter til å stille 
på møte i BUK. I forkant av møtet mottar elevrådene 
forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, 
klassevis og i elevrådet. 

X  

 Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
Hovedoppgaven til KFU er å jobbe med overordnede saker som 
gjelder for alle skolene i kommunen. Medlemmene i KFU velges 
av de lokale FAU-ene. Representant fra 
kommuneadministrasjonen har møterett og talerett i KFU. 

X  

 Ordførerbenk – utprøve en ordning der det annonseres at 
ordføreren er tilgjengelig, et gitt sted og tid. 

X  

 Gjestebud 
Innbyggere inviteres til å holde gjestebud, det vil si å invitere 
familie, venner eller bekjente for å drøfte et gitt tema. 
Oppsummering fra gjestebudet sendes inn til 
kommuneadministrasjonen. 

X  

 Digitale medvirkningsverktøy 
chat, sos. medier, web-enquete, åpne data, app 

X  

 Nettmøter 
folkevalgte er tilgjengelige på digitale plattformer og svarer på 
spørsmål i et gitt tidsrom. 

X  

 Kontaktmøter med ulike samarbeidsorganer 
(idrettsråd, kulturråd, musikkråd, mv) 

X  

 Kontaktmøter med velforeninger 
Vellene representerer innbyggere i ulike deler av kommunen, 
og det kan være nyttig å få forslag og synspunkter også ut fra 
dette perspektivet. 

X  

 Leder og nestleder i ungdomsrådet har møte- og talerett i 
kommunestyret (reglement) 
Leder og nestleder i barne- og ungdomsrådet i kommunen har 
møte- og talerett i kommunestyret. Til forskjell fra medlemmer i 
andre råd i kommunen, har medlemmene i barne- og 
ungdomsrådet ikke stemmerett ved valg fordi de fleste er under 
18 år. 

X  

 

Begrunnelser for hvorfor enkelte medvirkningstiltak ikke anbefales.  

Befaring: 

 Befaringer benyttes primært for kommunestyret og hovedutvalg, og ikke som medvirkningstiltak. Se 

trygghetsvandring.  

Borgerpanel:  

Til tross for representativt uttrekk av innbyggere, er det stor sannsynlighet for at det oppstår skjevhet i hvem 

som takker ja til å delta. En slik ordning vil også være ressurskrevende. 
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Oppgaveutvalg: 

Erfaringene fra de to oppgaveutvalgene som har vært utprøvd, er ikke entydig positive. Det kan stilles spørsmål 

ved om en slik ordning egentlig er så nyskapende. Dessuten vil den være ressurskrevende. 

Intervju:  

Mer relevant i forskningssammenheng, og ikke som medvirkningstiltak. 

Deltakende budsjettering:  

Dette kan både skape urealistiske forventninger og bidra til ansvarspulverisering. 

 

Erfaringer 

Basert på de konkrete erfaringer man gjør med de foreslåtte ordningene, kan kommunestyret senere fatte 

vedtak om hvilke ordninger som skal gjøres permanente. 

 

 

KILDER 

a) Samarbeidsavtalen mellom Oppegård og Ski 

b) Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden, NIBR-rapport 2013:4 
http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2013-4.pdf 
 

c) Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning I den kommunale beslutningsprosessen, NIBR/Uni 
Rokkansenteret 2013 
https://www.vfk.no/contentassets/bf98eac19cf74068af4d77dde8ed94dc/samarbeidsrapport-nibr-
unirokkansenteret-2013-web.pdf 

 
d) Kommunal- og moderniseringsdepartementets lokaldemokrativeileder 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-
innbyggerne/nardemokratiske-ordninger/id2425372/ 

 
e) Demokratisk legitimitet. Foredrag på KMDs samling Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner av 

Sveinung Arnesen, 26.09.2018 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e74264c4e7974fdc919577172a531063/arnesen_lokaldem
okratikonferanse_manus.pdf 
 

f) Kartlegging over digitale verktøy for e-demokrati i kommuner i 2018, Funka 

https://www.regjeringen.no/contentassets/83fdc18743f94251a16ebdc5d496058d/kartlegging-av-

digitale-verktoy.pdf 

 

VEDLEGG 

a) Innspill fra barne- og ungdomsrådene i Oppegård og Ski 
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Samfunn og 
deltakelse 

(idrett, kultur og folkehelse) 

11 medlemmer 

Kommunestyret 
47 medlemmer 

Kontrollutvalget 

Formannskapet 
11 medlemmer 

Oppvekst og 
levekår 

11 medlemmer 

Plan og miljø 
11 medlemmer 

Rådene 
Partssammensatt utvalg 

1. INNLEDNING  
 

 
1.1 HJEMMEL 
Reglementet er hjemlet i kommuneloven av 2018 § 5-13, § 5-14, § 11-12 og kapittel 8. 
Reglementet gjelder innenfor rammene av lovens regler, og må tolkes i samsvar med disse.  
 

 

1.2 BESKRIVELSE AV REGLEMENTET 
Reglementet beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene om 
delegering i Nordre Follo. Reglementet inneholder også konkrete fullmakter. Videre 
inneholder reglementet regler om saksbehandlingen i de folkevalgte organene i Nordre 
Follo. En del steder er det vist til eller tatt inn viktige lovregler. Godtgjøringsreglementet 
utgjør også en del av det politiske reglementet, men dette er tatt inn som et eget vedlegg.  
 
 

1.3 ORGANISASJONSKART 
 

 
 
Organisasjonskartet er hentet fra rapporten Politisk organisering datert 12.03.2019. 
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2. FELLES REGLER FOR FOLKEVALGTE ORGANER 
 

2.1 DELEGERING AV VEDTAKSMYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT  
 
2.1.1 Generelt om delegering 
Kommunestyret delegerer myndighet til andre folkevalgte organer og rådmannen i dette 
reglementet. De enkelte delegeringene følger av del 3 med eventuelle vedlegg.  

 
I en del tilfeller er kommunestyret pålagt å treffe vedtak selv. Dette følger i så fall av den 
enkelte lovbestemmelsen.  
 
All delegert myndighet skal brukes i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer gitt av 
overordnet organ og god forvaltningsskikk. Myndigheten skal også utøves innenfor 
gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger.  
 
Delegering av myndighet innebærer ikke at organet sier fra seg sin myndighet. Den 
delegerte myndigheten kan trekkes tilbake når som helst, både i enkeltsaker og for 
bestemte saksområder. Dette gjelder også for saker som er under behandling. 
Tilbakekalling av delegert myndighet skal gjøres gjennom vedtak.  
 
Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller 
administrativt organ, jf. forvaltningsloven § 35.  
 
2.1.2 Videredelegering 
I saker som ikke er prinsipielle, kan den som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak 
delegere myndigheten videre. Det er bare kommunestyret som kan delegere myndighet til 
administrasjonen. Saker som avgjøres etter videredelegert fullmakt, skal refereres tilbake.  
 
2.1.3 Endringer i lov og forskrift 

Hvis et nytt ansvarsområde eller en ny hjemmel blir lagt til en lov, forskrift eller 
enkeltbestemmelse som allerede er delegert, må det fattes et nytt delegeringsvedtak for at 
det underordnede organet skal ha vedtakskompetanse etter endringen. Hvis endringen 
derimot innskrenker ansvarsområdet, er det ikke nødvendig å fatte nytt delegeringsvedtak.  
 
Hvis strukturen i en lov, forskrift eller bestemmelse blir endret uten at det gjøres 
innholdsmessige (materielle) endringer, fortsetter det underordnede organet å ha 
myndighet. Dette gjelder for eksempel om en bestemmelse flyttes til et annet sted i samme 
lov. I slike tilfeller bør imidlertid delegeringsreglementet oppdateres ved neste anledning.  
 
2.1.4 Innstillingsrett  
Rådmannens innstillingsrett 
Rådmannen har i utgangspunktet rett og plikt til å avgi innstilling. Rådmannens plikt til 
innstilling gjelder ikke ved valg og ansettelse. Rådmannens saksutredning skal sørge for at 
saker administrasjonen legger fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. 
 
Saker med forberedende behandling i underordnede folkevalgte organer 
I saker som skal behandles i formannskapet før kommunestyret, avgir formannskapet 
innstilling til kommunestyret. 
 
I saker som skal behandles i utvalg, og som ikke skal til formannskapet, avgir utvalget 
innstilling direkte til kommunestyret. I saker som behandles i flere utvalg, blir det flere 

innstillinger til kommunestyret. 
 
Følgende saker går direkte fra utvalgene til kommunestyret:  
- Saker som klart hører til ett av utvalgenes område og ikke har presedensvirkninger, 

økonomiske konsekvenser, eller konsekvenser utover utvalgets område. 
- Detaljreguleringsplaner. 
 
Utvalgene og formannskapet skal på sine ansvarsområder ta initiativ og fremme forslag for 
kommunestyret om den politikk som skal føres innenfor ansvarsområdet.  
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2.2 REGLER OM SAKSBEHANDLINGEN I DE FOLKEVALGTE ORGANENE 
 
2.2.1 Innledning 

Disse bestemmelsene gjelder for alle folkevalgte organer, jf. koml.§ 5-1.  
 
For det partssammensatte utvalget, eldrerådet, rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet og andre kommunale organer, jf. koml. § 5-2, 
gjelder reglene så langt de passer.  

 
2.2.2 Møteoffentlighet og tilgjengelighet 

Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer vedtak i åpne møter. Tilhørerne 
(publikum) har adgang til hele møtet, herunder oppropet, med mindre møtet lukkes 
med hjemmel i koml. § 11-5.   
 
Så langt det er mulig, skal møtene avholdes i lokaler som er universelt utformet.  
 
Så langt det er mulig, skal møtene i kommunestyret, formannskapet og 
hovedutvalgene overføres via internett.  

 
2.2.3 Møteplikt, forfall, til- og fratreden under møter, stemmeplikt 

Medlemmer av folkevalgte organer plikter å delta i organets møter så fremt de ikke 
har gyldig forfall, se koml. § 8-1 første ledd. Det samme gjelder innkalte 

varamedlemmer.  
 
Gyldig forfall er sykdom eller andre hindringer som gjør det umulig eller 
uforholdsmessig byrdefullt å møte. Det er ikke nok at det er vanskelig eller 
ubehagelig. Eksempler som kan utgjøre gyldig forfall er: 
 
- Sykdom 
- Sterke velferdsgrunner 

- Hensynet til arbeidsgiver ved helt spesielle omstendigheter 
- Eksamen eller andre tungtveiende grunner knyttet til studier 
 
Ordføreren kan prøve om forfall er gyldig. 
 
Medlemmer og innkalte varamedlemmer skal melde forfall til politisk sekretariat. De 
skal også melde ifra om hvorfor de har forfall.  

 
Ved forfall skal politisk sekretariat straks kalle inn et varamedlem i tråd med 
koml. § 7-10 første ledd. Det skal kalles inn varamedlem fra den gruppen som har 
forfall, og varamedlemmene skal, så langt det er mulig, kalles inn i den 
nummerordenen de er valgt. 
 
(NB! Husk ev. regler om varsling av forfall til dagmøter i KST hvis de er på mandager.) 

 
Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under møtet, skal han/hun straks 
melde ifra til møtelederen. Hvis det er mulig, skal de avklare dette med møtelederen 
før møtet. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer inn i 
stedet for vedkommende. 
 
Hvis man er til stede når en sak tas opp til avstemning, plikter man å stemme, se 
koml. § 8-1 andre ledd. Stemmeplikten gjelder altså uavhengig av om man hadde 

tiltrådt da organet begynte å behandle en sak. Fratreden bør av den grunn, så langt 
det er mulig, skje etter at en sak er avsluttet.  
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2.2.4 Innkalling og kunngjøring 
Organets leder innkaller medlemmene og rådmannen til møte.  
 
Organet avholder møter etter en fast møteplan, når organets leder mener at det er 
nødvendig, når formannskapet bestemmer det, når 1/3 av medlemmene krever det 
eller når Fylkesmannen krever det. Medlemmene og varamedlemmene må sørge for 
å holde av disse datoene allerede når møtekalenderen er satt opp. 
 

Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og en saksliste med tilhørende 
dokumenter. Innkallingen skal sendes med rimelig varsel, jf. koml. § 11-3 
første ledd. Hvis det er mulig, skal de folkevalgte gis to helger til å gjennomgå 
dokumentene og forberede seg til møtet.  
 
Møtetidene og saksdokumentene skal være tilgjengelige på kommunens nettsider, 
med mindre de er unntatt fra offentlighet, jf. offentleglova. Saker som er unntatt fra 
offentlighet føres opp med sakstype og hjemmel for å unnta saken fra offentlighet. 

 
2.2.5 Sakslisten 

Lederen av det folkevalgte organet setter opp saksliste for det enkelte møtet, 
jf. koml. § 11-3 første ledd.  
 
Sakene skal i utgangspunktet behandles i den rekkefølgen de er satt opp. Det 

folkevalgte organet kan allikevel vedta å behandle sakene i en annen rekkefølge, 
utsette realitetsbehandlingen av en sak og treffe vedtak i saker som ikke står på 
sakslisten, se i den forbindelse koml. § 11-3 fjerde og femte ledd.  
 
I saker som legges fram for behandling, skal det foreligge en innstilling med forslag 
til vedtak fra rådmannen. Rådmannens plikt gjelder likevel ikke ved valg og 
ansettelser.  
 

2.2.6 Møteledelse og møteorden 
Organets leder eller nestleder leder møter i folkevalgte organ. Har begge forfall, 
velger medlemmene en møteleder blant medlemmene. Leder for møter i 
kommunestyret skal være ett av medlemmene i formannskapet. 
 
Møteleder har ansvar for å lede møtet og sørge for gode og ryddige forhandlinger i 
henhold til reglementet. Møtelederen må ikke avbryte den som har ordet, med 
mindre det skjer for å håndhevebestemmelser som er gitt i reglement eller for å 
rette opp misforståelser fra talerens side. 
 
Det er ikke tillatt å uttale seg eller opptre på en krenkende måte. Det er heller ikke 
tillatt å gi uttrykk for misnøye eller bifall gjennom applaus, plakater eller lignende.  
 
Møtelederen skal også ellers sørge for god orden i møtesalen og områdene rundt. 

Møtelederen skal passe på at publikum eller andre ikke avbryter eller forstyrrer 
talerne. Hvis publikum på en eller annen måte forstyrrer møtet, kan møtelederen 
vise den eller de ut av salen.  

 
2.2.7 Møtets åpning og vedtaksførhet 

Møtet åpner til den tid møtet er berammet. 
 
Møteleder gjennomfører opprop av innkalte medlemmer og møtende 

varamedlemmer. Lederen erklærer møtet satt hvis organet er vedtaksført. Organet 
er vedtaksført når minst halvparten er til stede, jf. koml. § 11-9 første ledd. 
 

2.2.8 Innledning til hver sak  
Møtelederen leser opp sakens nummer og tittel. Hvis det er grunn til det, orienterer 
møtelederen om saken og informerer om eventuell ny informasjon. 
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2.2.9 Debatt, taletidsbegrensning og gruppemøte 
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de 
ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen.  
 
For kommunestyret gjelder egne regler om taletid og replikker, se punkt 3.1.2.  
 
Organet kan vedta å avbryte debatten for gruppemøte.  

 

2.2.10 Forslag til vedtak, herunder om utsettelse av en sak 
Organets medlemmer kan fremsette forslag til vedtak. 
 
Medlemmer skal som hovedregel levere forslag skriftlig, og helst digitalt til 
møtesekretær. Forslaget vises på skjerm og leses opp av møtelederen. 
 
Forslag som gjelder følgende kan imidlertid fremsettes muntlig: 
 valg eller ansettelse 
 oversendelse av saken til annet kommunalt organ, se pkt. 3.1.3 
 å vedta et allerede fremsatt forslag 
 at et forslag ikke skal vedtas 
 utsettelse av en sak 
 
Hvis et medlem foreslår å utsette en sak under behandlingen, skal debatten etterpå 

kun gjelde dette forslaget. Hvis organet forkaster utsettelsesforslaget, fortsetter 
realitetsbehandlingen. 

 
2.2.11 Saken tas opp til avstemning  

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen ifra om at saken tas opp til avstemning. Fra 
da og til den er avgjort ved avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes 
fram nye forslag i saken. 
 

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, foreslår møtelederen 
avstemningsrekkefølge. Blir det ordskifte om dette, må møtelederen se til at talerne 
kun holder seg til avstemningsspørsmålet. Rekkefølgen skal baseres på prinsippet 
om at hvert medlems vilje skal komme til uttrykk ved votering. Normalt bør organet 
votere over de mest ytterliggående forslagene først. 

 
2.2.12 Prøveavstemning  

Organet kan vedta å gjennomføre en prøvevotering før den endelige avstemningen. 
 
2.2.13 Votering 

Medlemmene stemmer på en av følgende måter: 
 
1) Ved håndsopprekking eller lignende. Hvis det blir tvil om resultatet, skal det 

holdes kontravotering. Det er nok at ett medlem krever en ny votering. 

2) Ved stilltiende godkjenning, ved at man ikke motsetter seg forslaget.  
3) Ved stemmesedler uten underskrift. Dette gjøres kun ved valg og ansettelser, og 

bare gjøres hvis minst ett av medlemmene krever det. Møtelederen oppnevner i 
så fall to medlemmer til å telle opp stemmene.  

4) Ved svar ja eller nei etter navneopprop. 
 
Vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av 
kommuneloven eller av valgloven § 9-3 andre ledd. Ved stemmelikhet i andre saker 

enn valg, avgjør møtelederens stemme, se koml. § 11-9 andre ledd.  
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2.2.14 Protokoll 
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer, og dette skal gjøres i 
tråd med reglene i koml. § 11-4. Protokollen skal alltid inneholde tid og sted for 
møtet, hvem som møtte og var fraværende, hvilke saker som ble behandlet, hvilke 
vedtak som ble truffet, avstemmingsresultater, eventuell hjemmel for lukking av 
møte og vedtak om at et medlem var inhabilt eller fikk fritak av personlige grunner.  
 
Hvis noen går eller kommer under møtet, skriver møtesekretæren dette i protokollen 

for å dokumentere hvem som har deltatt i behandlingen av den enkelte sak. I tillegg 
protokolleres forslag til vedtak, med mindre forslaget blir trukket før voteringen.  
 
I slutten av møtet leser møtesekretæren opp protokollen, og organet godkjenner 
denne. Møtelederen og minst to andre medlemmer skriver under protokollen. 
 
Et medlem har rett til å få inn en protokolltilførsel hvis det selv finner det nødvendig. 
Andre medlemmer skal kunne gi sin tilslutning til slik protokolltilførsel. 

 
2.2.15 Spørsmål og interpellasjoner 

Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på 
sakslisten, jf. koml. § 11-2 fjerde ledd.  
 
Det skilles mellom spørsmål om faktiske forhold og begrunnede interpellasjoner – 

hvor medlemmet tar opp prinsipielle forhold som han/hun ønsker en avklaring på, 
eller en vurdering av. En interpellasjon kan inneholde forslag til vedtak. Forslag til 
vedtak som fremsettes i forbindelse med en interpellasjon, bør normalt oversendes 
til forberedende behandling i administrasjonen og eventuelt andre folkevalgte organ. 
Ved behandlingen av interpellasjoner får interpellanten inntil fem minutters taletid. 
Samlet sett skal ikke behandlingen av hver interpellasjon ta mer enn 30 minutter.  
 
For at et spørsmål eller en interpellasjon skal komme opp som en egen sak på 

sakslisten, må medlemmene sende det inn skriftlig og før saklisten sendes ut. 
Fristen for å sende spørsmål og interpellasjoner til kommunestyret og formannskapet 
er 8 dager før møtet, og for utvalg er fristen 14 dager før møtet.  
 
Medlemmene kan også stille muntlige spørsmål til møtelederen i møtet. For at 
møtelederen og administrasjonen skal være best mulig forberedt, bør likevel 
spørsmålene sendes inn før møtet. Hvis saken ikke står på sakslisten, kan ikke 
medlemmet kreve å få et svar i møtet. Spørsmålet skrives da i stedet inn i 
møteprotokollen og settes på sakslisten som en egen sak i neste møte.  

 
2.2.16 Mindretallsanke 

I utvalgene kan rådmannen eller et medlem kreve at en sak som er avgjort av 
utvalget blir lagt fram for formannskapet til avgjørelse.  
 

I formannskapet kan rådmannen eller et medlem kreve at en sak som er avgjort av 
formannskapet blir lagt fram for kommunestyret til avgjørelse. Dette gjelder likevel 
ikke for saker behandlet av formannskapet som klagenemnd.  
 
Mindretallsanker må settes fram før møtet er slutt, og de skal protokolleres. Ved 
mindretallsanker anses ikke saken avgjort av kommunen før 
formannskapet/kommunestyret har behandlet den. Mindretallsanker bør begrunnes. 

 

2.2.17 Andre enn folkevalgte som deltar i møtet  
Rådmannen, eller den som han/hun utpeker, har møte- og talerett i alle folkevalgte 
organer med unntak av kontrollutvalget, se koml. § 13-1 femte ledd. Når rådmannen 
ber om det, kan møtelederen tillate ansatte eller andre å gi opplysninger og 
redegjørelser på hans/hennes vegne. Møtesekretæren tar også del i møtene, men 
uten talerett om andre forhold enn de som gjelder protokolleringen. 
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2.2.18 Frist for avslutning av møte 
Når møtet starter, kan organet vedta at det ikke skal begynne på en ny sak etter 
kl. 22:30 eller 3,5 timer etter møtestart. Hvis møtet ikke er ferdig da, skal 
møtelederen heve møtet etter at den pågående saken er avsluttet. Saker som ikke er 
påbegynt, utsettes til neste møte. 
 

2.2.19 Forholdet til forvaltningsloven 
Når folkevalgte organ treffer vedtak i forvaltningslovens forstand, gjelder 

forvaltningslovens regler. Rådmannen skal ivareta forvaltningslovens krav til 
forhåndsvarsel, begrunnelse, opplysning om klageadgang osv. ved saksutredning og 
innstilling til slike vedtak. 
 
Hvis organet vedtar noe annet enn rådmannens innstilling, må organet sørge for at 
forvaltningslovens krav til begrunnelse blir oppfylt, jf. fvl. § 25. Forslagsstiller kan be 
administrasjonen om råd for formulering av forslag til begrunnelse før møtet. 
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3. REGLER OM DE ENKELTE ORGANENE 
 

3.1 KOMMUNESTYRET (KOML. §§ 5-3 TIL 5-5)  
 

3.1.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid 
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen og treffer vedtak på vegne av 
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegering, se koml. § 5-3. 

 
Kommunestyret består av 47 medlemmer. Medlemmene velges etter regler fastsatt i 
lov, se koml. § 5-5.  
 
Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møtet, jf. koml. § 7-1 fjerde 
ledd. Funksjonsperioden for kommunestyret er fire år, med mindre annet følger av 
lov.  

 
3.1.2 Debatt og taletidsbegrensning i kommunestyret 

Møtelederens rolle under debatten 
Hvis ordføreren vil delta i debatten med annet enn ganske korte innlegg, skal 
han/hun overlate møteledelsen i den aktuelle saken til varaordføreren.  
 
Taleren skal snakke direkte til møtelederen og holde seg til saken.  
 
Generelle regler om taletid 
Under den ordinære debatten får møtelederen, den første fra hvert parti som tar 
ordet og rådmannen taletid på inntil fem minutter hver per sak. Kommunestyrets 
øvrige medlemmer får taletid på inntil tre minutter hver.  
 
Møtelederen reiser seg eller gir annet tegn når det gjenstår 15 sekunder av taletiden. 
 

Generelle regler om replikker 
Medlemmer som ønsker replikk, må be om det under et pågående innlegg. 
Medlemmet skal gi tydelig tegn på at det ønsker replikk, og ikke en vanlig plass på 
talerlisten.  
 
Hvert medlem kan ha inntil fem replikker i løpet av kommunestyremøtet, men bare 
to til hver sak. Medlemmene kan ikke ta replikk på en replikk. Taleren som utløste 
replikkordskiftet, skal få anledning til å svare på replikkene enkeltvis eller samlet. 
 
For replikker er taletiden maks ett minutt. Det enkelte replikkordskiftet skal ikke vare 
lenger enn 10 minutter.  
 
Særlige regler om budsjettdebatten 
Under budsjettdebatten får hvert parti 10 minutters taletid og i tillegg tre minutter 
per representant. Partiet kan disponere den samlede tiden fritt innenfor sin ramme. 
Replikker regnes med i den totale tiden som gruppene disponerer. Ordførerens 
innledning skal ikke trekkes fra partiets samlede taletid.  
 
Særlige regler om utsettelsesforslag 
Et medlem som foreslår å utsette en sak får inntil tre minutter taletid for å begrunne 
forslaget. Ønsker noen av medlemmene eller rådmannen å kommentere forslaget, 
får de også inntil tre minutter taletid. Med mindre kommunestyret vedtar noe annet, 

tillates det kun ett innlegg for utsettelse og ett innlegg mot utsettelse.  
 

3.1.3 Oversendelsesforslag 
Kommunestyret kan oversende et forslag uten å realitetsbehandle det. Forslaget skal 
i så fall legges fram for formannskapet eller det relevante utvalget. Organet som får 
forslaget oversendt avgjør om det 1) vil fatte vedtak i saken eller 2) ønsker at 
rådmannen skal utrede saken nærmere med sikte på en ny behandling senere.  
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3.1.4 Offentlig spørretid 
Umiddelbart før kommunestyrets møter åpner, gjennomføres det inntil 30 minutter 
offentlig spørretid. Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets 
budsjettmøter. 
 
Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke 
fullt ut, åpnes møtet og forhandlingene begynner. Straks forhandlingene er begynt 
bortfaller spørretiden. 

 
Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren. Kommunestyrets 
medlemmer kan ikke selv delta med spørsmål under den offentlige spørretiden.  
 
Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 
kommunens innbyggere.  
 
Spørsmålet skal stilles skriftlig på forhånd, slik at ordføreren kan gi et så godt svar 
som mulig. Spørsmålsstilleren må selv møte for å lese opp spørsmålet. 
 
Spørsmålene må være korte og det må kun ta inntil 5 minutter å stille dem og inntil 
5 minutter å besvare dem. Utover dette har spørsmålsstilleren anledning til en 
replikk på inntil 1 minutt. 
 

Dersom det stilles et spørsmål som gjelder en sak som er oppført på sakslisten, 
besvares spørsmålet først under behandlingen av den aktuelle saken. 
 
Hvis spørsmålet bør stilles til administrasjonen, kan det avvises. 
 
Spørsmål som ikke kan besvares på en forsvarlig måte under spørretiden, utsettes til 
neste møte. 
 

Dersom det oppstår tvil om forståelsen av denne bestemmelsen, avgjør ordføreren 
saken. Hvis et medlem ikke er enig i ordførerens avgjørelse, kan medlemmet etter 
spørretiden forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte. 
 

3.1.5 Barn og unges spørretime  
Det skal være barn og unges spørretime to ganger hvert år. Denne spørretiden skal 
gjennomføres før den offentlige spørretiden som er nevnt i punkt 3.1.4.  
 
Spørsmålene behøver ikke å være stilt skriftlig på forhånd. Så langt det er mulig, 
skal spørsmålene besvares under spørretimen. For øvrig gjelder bestemmelsene om 
offentlig spørretid i 3.1.4 så langt de passer.  
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3.2 FORMANNSKAPET (KOML. § 5-6) 
 

3.2.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid  
Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, 
årsregnskap, årsberetning og skattevedtak. Formannskapet kan få tildelt 
vedtaksmyndighet i alle saker, hvis ikke noe annet følger av lov, se koml. § 5-6.  
 
Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer som velges av 

kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer. Valget gjelder for fire år.  
 

3.2.2 Overordnet om formannskapets oppgaver  
Formannskapet har ansvaret for overordnede planer, økonomi og eiendom, samt 
områder som ikke ligger til andre organ. 
 
Formannskapet har myndighet til å avgjøre saker etter myndighet gitt i særlov når 
dette ikke er delegert til et annet utvalg. Det samme gjelder hvis avgjørelsen 
forutsetter myndighetsutøvelse fordelt på flere utvalg. 
 
Hvis ikke annet er bestemt, behandler formannskapet forslag og innstiller i saker 
som kommunestyret skal avgjøre, se også punkt 2.1.4.  
 

3.2.3 Formannskapets spesielle oppgaver  

Formannskapet har et særskilt ansvar for følgende oppgaver:   
 
a) Hastesaker  
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som andre folkevalgte 
organer skulle avgjort, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er 
tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken, jf. koml. § 11-8. 
Formannskapet skal legge fram slike vedtak for det aktuelle organet i neste møte.  
 

b) Økonomisaker 
Formannskapet behandler saker med økonomisk betydning og avgjør saker så langt 
dette er i tråd med økonomireglementet.  
 
Formannskapet kan slette eller nedskrive gjeld til kommunen hvis beløpet er større 
enn kr. 100 000,-. Rådmannen har denne fullmakten hvis beløpet er under 
kr. 100 000,-.  

 
c) Eiendoms- og utbyggingssaker  
Formannskapet har ansvar for å planlegge og å gjennomføre kommunale 
utbyggingsprosjekter, jf. økonomireglementet. Rådmannen skal rapportere om 
forhold av betydning så tidlig som mulig, slik at formannskapet sikres mulighet for 
proaktive avgjørelser.  
 

Formannskapet har ansvar for kommunens engasjement innenfor kommunale 
bygninger og eiendommer. Dette inkluderer blant annet kjøp, salg, leie, utleie og 
pantsetting av fast eiendom som ikke kan forestås av rådmannen.  
 
d) Beredskapsplan  
Formannskapet har ansvaret for å utarbeide en beredskapsplan for kommunens 
helse- og omsorgstjeneste, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-2. Planen skal 
samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner.  

 
e) Kommuneplan 
Formannskapet behandler og innstiller kommuneplan til kommunestyret. Dette 
innebærer blant annet å beslutte planprogram, sende planen på høring og legge den 
ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11. Utvalgene skal 
involveres i planarbeidet innenfor sine ansvarsområder. 
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f) Reguleringsplaner 
Formannskapet kan behandle områderegulering selv, eller i det enkelte tilfelle 
delegere dette til utvalg for plan og miljø, se pbl. § 12-2. Formannskapet tar 
standpunkt til dette ved oppstart av planarbeidet.  
 
Øvrige utvalg skal involveres i planarbeidet innenfor sine ansvarsområder. 
Formannskapet innstiller områdereguleringer til kommunestyret, eventuelt etter 
behandling i utvalg for plan og miljø. 

 
Utvalg for plan og miljø behandler detaljreguleringer, og innstiller direkte til 
kommunestyret utenom formannskapet, se pbl. § 12-3. 
 
g) Generalforsamling 
Formannskapet er generalforsamling for kommunale aksjeselskap. Både i 
innkallingen, sakliste og møteprotokoll skal det stå at formannskapet behandler 
saken i egenskap av generalforsamling etter aksjeloven. 

 
h) Høringsuttalelser 
Formannskapet avgir høringsuttalelser på vegne av kommunen når ansvaret for 
saksområdet ikke ligger til et bestemt utvalg.  

 
i) Informasjon 

Formannskapet har ansvar for kommunens retningslinjer for informasjon og fører 
tilsyn med kommunens informasjonsvirksomhet. 
 
j) Valgstyre 
Formannskapet er valgstyre etter valgloven § 4-1. Valgstyret har myndighet til å 
treffe vedtak og ta alle avgjørelser som hører til valgstyrets oppgaver, herunder å 
oppnevne stemmestyrer. 

 

Når formannskapet opptrer som valgstyre skal det komme klart fram i innkalling, 
sakliste og i møteprotokoll at formannskapet behandler saken som valgstyre. 
 
Ordfører er valgstyrets leder og varaordfører er valgstyrets nestleder. Valgstyrets 
leder har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell 
betydning innenfor valgstyrets område. 
 
k) Valg av meddommere 
Formannskapet skal forberede valget av meddommere, avgjøre begjæringer om 
fritak fra valg og avgi forslag til valg, se domstolloven § 68. Formannskapet skal 
også oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget, jf. domstolloven § 67. 
Det er imidlertid kommunestyret selv som velger meddommerne, se § 66.  
 
l) Oppgaver etter politiloven 

Formannskapet skal følge opp kommunens ansvar etter politiloven.  
 
 
3.2.4 Kommunens klagenemnd  

Hovedregelen om formannskapet som klageinstans 
Formannskapet er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av kommunen eller 
andre forvaltningsorgan som er opprettet i medhold av kommuneloven, jf. 
forvaltningsloven § 28 andre ledd.  

 
Tilfeller hvor andre organer er klageinstans 
Kommunestyret er klageinstans for vedtak truffet av formannskapet, mens 
departementet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret. Vedkommende 
statlige organ er klageinstans for vedtak truffet etter delegering fra statlig organ. Det 
spesielt angitte organet er klageinstans når det følger av særlov.  
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Klagebehandlingen i formannskapet 
Når formannskapet opptrer som klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, 
skal det komme klart fram i innkalling, sakliste og i møteprotokoll at formannskapet 
behandler saken som klagenemnd.  
 
Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er ansatte eller 
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av 

saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 
 
Når formannskapet opptrer som klagenemnd, gjelder ikke kravet i punkt 2.2.2 om 
overføring av møtet via internett.  
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3.3 UTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR (KOML. § 5-7 OG § 5-13)  
 

3.3.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid  
Utvalget er opprettet for å følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant 
annet skole, SFO, barnehage, helsestasjon, barnevern, PPT, sykehjem, 
hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, flyktninger, voksenopplæring, kvalifisering 
og rus og psykisk helse.  

 
Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene bør 
fortrinnsvis være medlemmer av kommunestyret. Varamedlemmene bør være 
medlemmer av eller varamedlemmer til kommunestyret.  
 
Utvalget trer i kraft straks medlemmene er valgt. Funksjonstiden er den kommunale 
valgperioden, med mindre kommunestyret bestemmer noe annet, se koml. § 7-1.  
 

3.3.2 Utvalgets oppgaver  
Med mindre ansvaret er lagt til et annet folkevalgt organ eller til rådmannen, skal 
utvalg for oppvekst og levekår følge opp kommunens ansvar og fatte vedtak innenfor 
følgende lover med forskrifter:  
 
Barnehageloven 

Barnevernloven 
Brukerromsloven 
Bustøttelova 
Dyrehelsepersonelloven 
Friskolelova 
Gjeldsordningsloven 
Gravferdsloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helseberedskapsloven 
Introduksjonsloven 
Krisesenterlova 
Likestillings- og diskrimineringsloven 
Opplæringslova 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
Privatskolelova 

Psykisk helsevernloven 
Smittevernloven 
Sosialtjenesteloven 
Spesialisthelsetjenesteloven 
Voksenopplæringsloven 
 
Det ligger til utvalget å behandle overordnede planer, kriterier, retningslinjer og 

forskrifter mv. Slike saker anses som prinsipielle, og de kan derfor ikke avgjøres av 
rådmannen, jf. også punkt 3.12.  
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3.4 UTVALG FOR PLAN OG MILJØ (KOML. § 5-7 OG § 5-13) 
 

3.4.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid  
Utvalget er opprettet for å følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant 
annet tettsted og boligutvikling, arealplan og byggesak, klima og miljø, samferdsel 
og mobilitet, vann og avløp, park og landbruk.  
 
Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene bør 

fortrinnsvis være medlemmer av kommunestyret. Varamedlemmene bør være 
medlemmer av eller varamedlemmer til kommunestyret.  
 
Utvalget trer i kraft straks medlemmene er valgt. Funksjonstiden er den kommunale 
valgperioden, med mindre kommunestyret bestemmer noe annet, se koml. § 7-1.  
 

3.4.2 Utvalgets oppgaver  
Med mindre ansvaret er lagt til et annet folkevalgt organ eller til rådmannen, skal 
utvalg for plan og miljø følge opp kommunens ansvar og fatte vedtak innenfor 
følgende lover med forskrifter:  
 
Beitelova     Matrikkellova 
Brann- og eksplosjonsvernloven  Miljøinformasjonsloven 
Bygdeallmenningsloven   Mineralloven 

Eierseksjonsloven    Motorferdselloven 
Forpaktingslova    Naturmangfoldloven 
Forurensningsloven    Naturskadeloven 
Friluftsloven     Næringsberedskapsloven 
Geodataloven     Odelslova 
Hanndyrloven     Plan- og bygningsloven (pbl.) 
Havne- og farvannsloven   Sivilbeskyttelsesloven 
Hundeloven     Skogbrukslova 

Jordlova     Småbåtloven 
Konsesjonsloven    Strålevernloven 
Kulturminneloven    Vannressursloven 
Lakse- og innlandsfiskloven   Vass- og avløpsanleggsloven 
Luftfartsloven     Veglova 
Markaloven     Vegtrafikkloven 
Matloven     Viltloven 

 
Det ligger til utvalget å behandle overordnede planer, kriterier, retningslinjer og 
forskrifter mv. Slike saker anses som prinsipielle, og de kan derfor ikke avgjøres av 
rådmannen, jf. også punkt 3.12.  
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3.4.3 Utvalgets spesielle oppgaver  

Utvalg for plan og miljø har et særskilt ansvar for følgende oppgaver:   
 
a) Reguleringsplaner 
Utvalget behandler detaljreguleringer, jf. pbl. § 12-2 og innstiller direkte til 
kommunestyret for sluttbehandling utenom formannskapet. Utvalget fastsetter 
planprogram for detaljreguleringer etter pbl. § 12-9 tredje ledd.  

 
Utvalget behandler områdereguleringer, jf. pbl. § 12-2, når formannskapet har 
delegert dette. Områdereguleringer som behandles av utvalg for miljø og plan går til 
formannskapet før de vedtas av kommunestyret. 
 
Utvalget treffer vedtak om endring av reguleringsplaner som kan skje etter en 
forenklet prosess, jf. pbl. § 12-14 andre ledd. Utvalget kan også oppheve planer som 
i det vesentlige er i strid med overordnet plan, jf. pbl. § 12-14 fjerde ledd.  
 
b) Dispensasjoner etter plan- og bygningslovgivningen 
Utvalget skal treffe vedtak om dispensasjon etter pbl. § 19-2 innenfor 
forbudsgrensen langs sjø og vassdrag (byggegrensen), slik den fremgår av 
kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner.  

 

Utvalget behandler sammendrag av administrative vedtak om dispensasjoner etter 
plan- og bygningsloven som orienteringssak. 
 
c) Annen myndighet etter plan- og bygningsloven 
Utvalget skal også treffe vedtak om:  
- Midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 første ledd 
- Samtykke til tiltak ved midlertidig forbud etter § 13-1 tredje ledd 
- Overtredelsesgebyr etter pbl. § 32-8 

 
d) Forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven 
Utvalget behandler saksforberedelsen i klagesak (forberedende klagebehandling) for 
klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven. Det samme gjelder klage på 
enkeltvedtak etter forurensningsloven når en statlig klageinstans skal behandle 
klagen. 
 
Utvalget kan opprettholde påklagede vedtak, og sende klagen til klageinstansen for 
endelig avgjørelse. Utvalg for miljø og plan kan også oppheve eller endre vedtak som 
de selv eller administrasjonen har truffet dersom de finner klagen begrunnet. Hvis 
utvalget mener at et kommunestyrevedtak bør oppheves eller endres som følge av 
en klage, må saken sendes til kommunestyret med denne innstillingen.  
 
Både rådmannen og utvalg for miljø og plan skal avvise en klage hvis de mener at 

vilkårene for klagen ikke er tilstede. Utvalg for miljø og plan behandler 
saksforberedelsen ved klage på avvisning av klage. 
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3.5 UTVALG FOR SAMFUNN OG DELTAKELSE (KOML. § 5-7 OG § 5-13) 
 

3.5.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid  
Utvalget er opprettet for å følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant 
annet idrett, kultur, folkehelse, medvirkningstiltak, innbyggertorg, kulturskole, 
bibliotek, frivillighet og næring. Dette omfatter også alkohol, tobakk og servering. 
 

Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene bør 
fortrinnsvis være medlemmer av kommunestyret. Varamedlemmene bør være 
medlemmer av eller varamedlemmer til kommunestyret.  
 
Utvalget trer i kraft straks medlemmene er valgt. Funksjonstiden er den kommunale 
valgperioden, med mindre kommunestyret bestemmer noe annet, se koml. § 7-1.  
 

3.5.2 Utvalgets oppgaver  
Med mindre ansvaret er lagt til et annet folkevalgt organ eller til rådmannen, skal 
utvalg for samfunn og deltakelse følge opp kommunens ansvar og fatte vedtak 
innenfor følgende lover med forskrifter:  
 
Alkoholloven 
Film- og videogramlova 
Folkebibliotekloven 
Folkehelseloven 
Helligdagsfredloven 
Kulturlova 
Serveringsloven 
Stadnamnlova 
Tilskott til livssynssamfunn 
Tobakksskadeloven 

Trudomssamfunnslova 
 
Det ligger til utvalget å behandle overordnede planer, kriterier, retningslinjer og 
forskrifter mv. Slike saker anses som prinsipielle, og de kan derfor ikke avgjøres av 
rådmannen, jf. også punkt 3.12.  
 
Utvalget kan gjøre mindre endringer i den alkoholpolitiske handlingsplanen som 
vedtas av kommunestyret, jf. alkoholloven § 1-7d.  
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3.6 KONTROLLUTVALGET (KOML. § 5-13 OG KAP. 23)  
 
3.6.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid  

Kontrollutvalget er opprettet for å utføre de oppgavene som følger av koml. § 23-2.  
 
Kontrollutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer som velges i tråd med 
reglene i koml. § 23-1. 
 

Kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende møtet i kommunestyret. 
Funksjonstiden er den kommunale valgperioden, med mindre kommunestyret 
bestemmer noe annet, se koml. § 7-1 og § 23-1.  
 

3.6.2 Utvalgets oppgaver  
Kontrollutvalget har løpende tilsyn med kommunal forvaltning på kommunestyrets 
vegne. 
 
Kontrollutvalget skal passe på at kommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. Videre skal utvalget passe på at det føres kontroll med at 
økonomisk forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og 
at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

 
Kontrollutvalget skal passe på at det føres kontroll med hvordan kommunen forvalter 
sine interesser i selskaper m.m. 
 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før de 
rapporterer en sak til kommunestyret, skal rådmannen kunne uttale seg om saken. 
 
Kontrollutvalget hindres ikke av taushetsplikt. De kan kontakte kommunen og kreve 

opplysninger, redegjørelser og dokumenter samt gjøre undersøkelser de mener er 
nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 
 
Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter, jf. koml. § 24-3. 
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3.7 PARTSSAMMENSATT UTVALG (KOML. § 5-11 OG § 5-13)  
 
3.7.1 Overordnet om virkeområde, valg og funksjonstid  

Det partssammensatte utvalget (PSU) er opprettet for å behandle saker som gjelder 
forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, jf. koml. § 5-11. 
 
Partssammensatt utvalg består av ni medlemmer med varamedlemmer som velges i 
tråd med reglene i koml. § 5-11. Fem av medlemmene skal være folkevalgte, mens 

fire skal være valgt av og blant de ansatte. 
 
Utvalget trer i kraft straks medlemmene er valgt. Funksjonstiden er den kommunale 
valgperioden, med mindre kommunestyret bestemmer noe annet, se koml. § 7-1.  
 

3.7.2 Utvalgets oppgaver  
Oppgavene til partssammensatt utvalg omfatter å:  
- utvikle kommunens overordnede personalpolitikk,  
- avgjøre enkeltsaker av prinsipiell karakter,  
- avgjøre ankesaker der utvalget er ankeinstans i følge reglement, avtale eller lov, 
- føre tilsyn og kontroll med at kommunen følger opp forpliktelser overfor 

arbeidstakerne,  
- tolke og praktisere avtaler, reglementer og andre bestemmelser som regulerer 

forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte,  

- uttale seg om personalpolitiske forhold som fører til utgifter utover 
budsjettramme,  

- uttale seg om budsjett og handlingsplan, 
- uttale seg om tilsettingssaker som formannskapet eller kommunestyret skal 

avgjøre og  
- behandle overordnede IT-saker. 
 

3.7.3 Forhandlingsutvalg  

Partssammensatt utvalg oppnevner et forhandlingsutvalg som består av PSU sin 
leder og minst to av PSU sine folkevalgte medlemmer.  
 
Forhandlingsutvalget fastsetter rådmannens lønn og behandler rammer for de 
ansattes lønnsvilkår. 
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3.8 UNGDOMSRÅD (KOML. § 5-12 OG FORSKRIFT SOM ER PÅ HØRING)  
 
3.8.1 Overordnet om mandat, sammensetning og funksjonstid m.m.  

Ungdomsrådet er opprettet for å 1) stimulere ungdom til medvirkning og ansvar i 
lokalmiljøet, 2) tilrettelegge for at ungdom får mer innflytelse i lokalmiljøet, 3) sette 
ungdomssaker på den politiske dagsorden, 4) være aktiv høringsinstans i 
kommunens planarbeid som berører barn og unges oppvekst, 5) være brobygger 

mellom ungdomsmiljøet og politikerne og 6) være et debattforum for ungdom.  
 

Rådet består av én representant og én vararepresentant fra hver ungdomsskole, 
videregående skole, hvert fritidssenter og hver ungdomscafé. Medlemmene foreslås 
av elevrådene ved hver ungdomsskole og videregående skole, og av styrene for 
hvert fritidssenter og ungdomscafé. Medlemmene velges deretter av kommunestyret. 
Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, jf. koml. § 5-12 tredje ledd. 

 
Rådet velger selv leder og nestleder. Representantene velges for to år.  
 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 
bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og saksbehandlingsreglene i dette 
reglementet, jf. punkt 2.2. Saksbehandlingsreglene i reglementet gjelder likevel bare 
så langt de passer og så langt det ikke er fastsatt andre regler her.  

 
3.8.2 Nærmere om rådets oppgaver m.m.  

Ungdomsrådets oppgaver er beskrevet i forskrift om medvirkningsordninger § 2.  
 
Rådmannen skal sørge for at rådet får tilstrekkelig sekretariatshjelp, jf. § 3. 
 
Ungdomsrådet kan opprette egne arbeidsutvalg. 
 

Ungdomsrådet kan stille spørsmål i barn og unges spørretime forut for 
kommunestyremøter.  
 
Lederen og nestlederen av ungdomsrådet har møte- og talerett i 
kommunestyremøtene.  
 

3.8.3 Politiske veiledere  

Det skal oppnevnes to politiske veiledere med varaer for ungdomsrådet. Disse skal 
være medlemmer av kommunestyret.  
 
Veilederne er ikke medlemmer av rådet, og de skal heller ikke bidra med 
partipolitiske synspunkter. Veilederne skal veilede rådsmedlemmene om politiske 
prosesser og være brobyggere mellom rådet og det politiske miljøet.  
 

Det utarbeides etiske retningslinjer for de politiske veilederne. 
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3.9 ELDRERÅD (KOML. § 5-12 OG FORSKRIFT SOM ER PÅ HØRING) 
 
3.9.1 Overordnet om mandat, sammensetning og funksjonstid m.m.  

Eldrerådet er opprettet for å være en pådriver for saker som berører eldre og deres 
levekår. Rådet arbeider etter en politisk målsetning om full deltakelse og likestilling i 
samfunnet.  
 

Rådet skal ha sju medlemmer. Fem skal være brukerrepresentanter og to skal være 
folkevalgte. Minst ett av de folkevalgte medlemmene bør være medlem av 
kommunestyret. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha 
fylt 60 år, jf. koml. § 5-12 andre ledd.  
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Representantene velges for hele valgperioden, 
altså for fire år.  

 
Eldrerådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens bestemmelser, 
forskrift om medvirkningsordninger og saksbehandlingsreglene i dette reglementet, 
jf. punkt 2.2. Saksbehandlingsreglene i reglementet gjelder likevel bare så langt de 
passer og så langt det ikke er fastsatt andre regler her.  
 

3.9.2 Nærmere om rådets oppgaver m.m.  

Rådets oppgaver er beskrevet i forskrift om medvirkningsordninger § 2.  
 
Rådmannen skal sørge for at rådet får tilstrekkelig sekretariatshjelp, jf. § 3. 
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3.10 RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER (KOML. § 5-12 

OG FORSKRIFT SOM ER PÅ HØRING) 
 
3.10.1 Overordnet om mandat, sammensetning og funksjonstid m.m.  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er opprettet for å være en pådriver for 
saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår. Rådet 
arbeider etter en politisk målsetning om full deltakelse og likestilling i samfunnet.  
 

Rådet skal ha sju medlemmer. Fem skal være brukerrepresentanter og to skal være 
folkevalgte. Minst ett av de folkevalgte medlemmene bør være medlem av 
kommunestyret.  
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Representantene velges for hele valgperioden, 
altså for fire år.  
 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ. For rådet 
gjelder kommunelovens bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og 
saksbehandlingsreglene i dette reglementet, jf. punkt 2.2. Saksbehandlingsreglene i 
reglementet gjelder likevel bare så langt de passer og så langt det ikke er fastsatt 
andre regler her.  
 

3.10.2 Nærmere om rådets oppgaver m.m.  

Rådets oppgaver er beskrevet i forskrift om medvirkningsordninger § 2.  
 
Rådmannen skal sørge for at rådet får tilstrekkelig sekretariatshjelp, jf. § 3. 
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3.12 BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (RETNINGSLINJER)  
 

3.12.1 Målene for Barn og unges kommunestyre (BUK) er 
a) å gi elevene opplæring i demokrati og medvirkning,  
b) å gi elevene mulighet til å påvirke saker som gjelder barn og unge og 
c) at de som velges til BUK representerer alle elevene på sin skole.  

 
3.12.2 Sammensetning, organisering m.m.  

a) Representantene velges for ett skoleår.  
b) Alle grunnskolene velger 2 representanter og 1 vararepresentant fra sine elevråd. 
c) Både gutter og jenter skal være representert fra skolen.  
d) Elevrådsopplæring skal gjennomføres hver høst.  

 
3.12.3 Gjennomføring av møtene 

a) BUK har to møter i året og møtene er åpne for publikum.  
b) Ekstra møter holdes når ordfører eller minst 1/3 av representantene krever det.  
c) Ordfører bestemmer dagsorden. BUK velger selv møteleder.  
d) Rådmannen deltar fra kommuneadministrasjonen. 
e) En fra politisk sekretariat stiller som møtesekretær. 
f) Møtet inneholder spørretime, hvor ordfører svarer på spørsmål innsendt på 
forhånd. Ordførers svar skrives i referatet.  

 
3.12.4 Oppgaver 

a) BUK skal behandle saker av interesse for barn og unge i Nordre Follo. 
b) Elevrådene kan foreslå saker til BUK. Sakene skal være av felles interesse for barn 
og unge i Nordre Follo. 
c) BUK skal involveres i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen. 
d) BUK-representantene kan stille spørsmål til ordføreren i spørretimen i BUK.  
e) BUK bestemmer hva BUK-midlene fastsatt av kommunestyret skal brukes til.  

 

3.12.5 Demokratisk læringsprosess 
a) Sakene i BUK jobbes med i en demokratisk læringsprosess.  
b) Hver enkelt elev skal kjenne BUK-sakene og ha mulighet til å påvirke.  
c) Forberedelsene gjennomføres slik at alle elever involveres gjennom oppgaver 
enkeltvis, klassevis og i elevrådet.  

 
3.12.6 Endringer i retningslinjene  

a) Endringer i retningslinjene skal vedtas av kommunestyret etter uttalelse fra BUK. 
b) BUK kan komme med forslag til endringer i retningslinjene.   
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3.13 ORDFØREREN (KOML. KAP. 6) 
Reglene om ordførerens myndighet og oppgaver følger av koml. § 6-1. 

For valg av ordfører, se koml. § 6-2. 

3.14 RÅDMANNEN (KOML. KAP. 13) 
Rådmannen har myndighet til å ta avgjørelser og treffe vedtak i alle saker som ikke 
er av prinsipiell betydning. Dette gjelder likevel bare så langt myndigheten er 
(uttrykkelig) delegert fra kommunestyret, se koml. § 13-1 sjette ledd.  

Rådmannens myndighet omfatter blant annet å foreta forberedende klagebehandling 
etter forvaltningsloven § 33, å forvalte kommunens eiendommer, å ta ut søksmål, 
inngå forlik og gjøre andre prosesshandlinger, å ta stilling til erstatnings- og 
forsikringskrav på vegne av og mot kommunen og å gi uttalelser i saker etter 
særlov. Rådmannen kan også utpeke kommunens partsrepresentant i søksmål.  

Rådmannens fullmakter etter særlov følger her, og bør oppdateres jevnlig: 
https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3020 

Saker av prinsipiell betydning skal legges fram for kommunestyret, formannskapet 
eller rett utvalg til avgjørelse. Rådmannen kan ikke ta avgjørelser og treffe vedtak i 
saker som eksplisitt er delegert fra kommunestyret til formannskapet eller et utvalg, 
se punkt 3.2-3.7.  

Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet 
er fastsatt i lov, jf. koml. § 13-1 syvende ledd.  
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FELLESMØTE OPPEGÅRD KU OG SKI KU 

FM 08/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00037-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksframlegg FN - Sekretariatsordning for kontrollutvalget for Nordre Follo 
kommune, Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 040219, Fordeling av 
arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny sammenslått kommune, 
Oppgavefordeling høsten 2019 konstituert kommunestyre Nordre Follo og Oppegård 
og Ski kommunestyrer, Ansvarsfordeling konstituert kommunestyre Nordre Follo og 
sittende kommunestyrer i Oppegård og Ski kommuner høsten 2019, Myndighet i 
økonomisaker - forholdet mellom fellesnemnda og eksisterende kommunestyrer, 
Eierskap og interkommunale samarbeid - Status, Eierskap og interkommunale 
samarbeid - Prosess og roller ved oppsigelse 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 02/19 Sekretariatsordning for kontrollutvalget for Nordre Follo kommune, 
saksframlegg (FN vedtak 19.03.19 opprettholdt gjennom FN vedtak 07.05.19) 

RS 03/19 Protokoll Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 04.02.19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 02/19 Fordelingen av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny, 
sammenslått kommune, artikkel fra www.regjeringen.no (vedlagt)  

OS 03/19 Oppgavefordeling høsten 2019 - konstituert kommunestyre Nordre Follo 
og Oppegård og Ski kommunestyrer, notat (vedlagt) 
Ansvarsfordeling mellom konstituert kommunestyre Nordre Follo og 
kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner høsten 2019, notat 
(vedlagt) 

OS 04/19 Myndighet i økonomisaker - forholdet mellom Fellesnemnda og 
eksisterende kommunestyrer, notat (vedlagt) 

OS 05/19 Eierskap og interkommunale samarbeid – Status, notat (vedlagt) 
Eierskap og interkommunale samarbeid – Prosess og roller ved 
oppsigelse, notat (vedlagt) 

Ås, 13.08.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksframlegg 
 
Saksbehandler:  Kristin Holler Arkiv: 038  
Arkivsaksnr.: 18/43-22   

 
 

Sekretariatsordning for kontrollutvalget for Nordre Follo  
 
Vedlegg: 
Saksutskrift Oppegård Kontrollutvalg, valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i NF 
Sekretariatstjeneste for kontrollutvalget i NF – Oppegård 
Saksutskrift Ski kontrollutvalg, valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i NF 
Sekretariatstjeneste for kontrollutvalget i NF - Ski 
 
 
 
Kontrollutvalgenes innstilling: 
1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt samarbeid om 

kontrollutvalgssekretariat 
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat for å 

videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet 
 
 
Kontrollutvalgene i Ski og Oppegård fremmer lik innstilling til Fellesnemnda. 
 
Denne saken ble fremmet til FNAU 08.03.19 og FN 19.03.19. Ved en inkurie innstilte FNAU til FN i 
saken.  Saken fremmes derfor på nytt, da det er Kontrollutvalgene som innstiller til FN. 
 
Det ble fattet følgende vedtak i FN 19.03.19: 
«Kontrollutvalgssekretariatet legges ut på anbud. I anbudsutlysningen skal det bl.a. legges vekt på 
bred kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet.» 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 
 
Møtetid: 04.02.2019 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 12. 
  
Møtende medlemmer:  
Kontrollutvalget i Oppegård: Stein Martinsen Wik (leder), Henriette B. Christiansen 
(nestleder. Deltok under sakene 1, 2, 4 og 5), Leif Aarebrot, Geir Aage Amundsen, 
Marit Forsberg  
 
Kontrollutvalget i Ski: Lars Chr. Bilet (leder), Roar Thun (nestleder), Karl M. 
Johnsen, Bente Njøs Paulshus, Anne Marit Holene 
 
Møtende varamedlemmer: 
Kontrollutvalget i Ski: Rune Sletner, Jon Ansten Johansen 
 
Forfall:  
Kontrollutvalget i Ski: Svein Kamfjord, Torill Rønsen Ekeberg  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Gro Herheim, administrasjonssjef Program Nordre Follo 2020 (under sak 1/19 – 
3/19) 
Espen Hallan, beredskapsansvarlig/personvernombud i Oppegård kommune (under 
sak 1/19 – 3/19) 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder 
Unni Westli, rådgiver 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Stein Martinsen Wik ledet møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 08.02.2019 
 
 

Stein Martinsen Wik/s./  Lars Chr. Bilet/s./ 
Leder Oppegård KU  Leder Ski KU 
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Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU 04.02.2019 Side 2 av 9 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00032-1 Status sammenslåing Nordre Follo kommune 3 

2/19 19/00033-1 Status arbeid med GDPR og personvernombud i 
Nordre Follo kommune 

4 

3/19 19/00034-1 Status arbeid med varslingsrutiner i Nordre Follo 
kommune 

5 

4/19 19/00035-1 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester for 
Nordre Follo kommune 

6 

5/19 19/00037-1 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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FM-1/19 
Status sammenslåing Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 04.02.2019: 
Administrasjonssjef Gro Herheim presenterte status for kommunesammenslåingen 
og svarte på spørsmål fra fellesmøtets deltakere. 
 
Beredskapsansvarlig Espen Hallan supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 04.02.2019: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM-2/19 
Status arbeid med GDPR og personvernombud i Nordre Follo 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 04.02.2019: 
Administrasjonssjef Gro Herheim orienterte. 
Personvernombud Espen Hallan supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 04.02.2019: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM-3/19 
Status arbeid med varslingsrutiner i Nordre Follo kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 04.02.2019: 
Administrasjonssjef Gro Herheim orienterte og svarte på spørsmål fra fellesmøtets 
deltakere. 
Beredskapsansvarlig/personvernombud Espen Hallan supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 04.02.2019: 
 
Fellesmøtet tar saken til orientering. 
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FM-4/19 
Konkurranseutsetting av revisjonstjenester for Nordre Follo 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kontrollutvalgene i Ski og Oppegård med følgende innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske 

endringer i konkurransegrunnlaget.  
2. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:  

 
Alternativ 1  
Pris regnskapsrevisjon (30 %) (lineær modell) 
Pris forvaltningsrevisjon (40 %) (lineær modell) 
Samarbeidsformer, service (20 %) 
Metodikk og vesentlighetsgrenser (10 %) 
 
Alternativ 2  
Pris regnskapsrevisjon (30 %) (lineær modell) 
Pris forvaltningsrevisjon (30 %) (lineær modell) 
Oppdragsforståelse, relevant kompetanse og erfaring tilbudte ressurser for 
regnskapsrevisjon (20 %) 
Oppdragsforståelse, relevant kompetanse og erfaring tilbudte ressurser for 
forvaltningsrevisjon (20 %) 
 

3. Kontrollutvalget ber administrasjonssjef for Nordre Follo bistå sekretariatet i 
kunngjøring av konkurransen. 

 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 04.02.2019: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra fellesmøtets deltakere. 
 
Leif Aarebrot foreslo følgende tildelingskriterier med vekting: 
 
Pris 40 % 
Kvalitet 60 % 
 
Det var enighet om at kvalitetskriteriet skal omfatte blant annet relevant kompetanse, 
erfaring tilbudte ressurser, oppdragsforståelse, samarbeidsformer, service, metodikk 
etc. 
 
Det ble fremmet fellesforslag om følgende krav til pristilbud: 
 
Revisjonsoppdrag Pris 

Regnskapsrevisjon (RR)   

Regnskapsrevisjon (kommunen), inkl. 
attestasjon av ulike kompensasjons- og 
tilskuddsordninger, etterlevelseskontroll samt deltakelse i 
møter i kommunen 

Fast pris  
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Rettledning og bistand Fast pris  

Regnskapsrevisjon av andre virksomheter  
(kirkelig fellesråd, menighetsråd, legat etc.) 

Fast pris  

   

Forvaltningsrevisjon (FR)   

Forvaltningsrevisjon (estimat på gjennomsnittlig antall 
timer pr oppdrag) 

 timepris 

 
Roar Thun foreslo at dersom fellesmøtet var enig i kriteriene for 
konkurransegrunnlaget, så kunne saken avgjøres i dette møtet. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 04.02.2019: 
 
1. Fellesmøtet gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske 

endringer i konkurransegrunnlaget.  
2. Fellesmøtet beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:  

 
Pris (samlet revisjonsoppdrag) (40 %) (lineær modell) 
Kvalitet (samlet revisjonsoppdrag) (60 %) 
 

3. Fellesmøtet ber administrasjonssjef for Nordre Follo bistå sekretariatet i 
kunngjøring av konkurransen. 
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FM-5/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs behandling 04.02.2019: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesmøte Oppegård KU og Ski KUs vedtak 04.02.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Kunngjøring/markedsføring av kontrollutvalget og dets møter 
Lars Chr. Bilet tok opp saken og viste til mangelfull markedsføring av kontrollutvalget 
på kommunens nettsider og manglende kunngjøring av fellesmøtet mellom 
Oppegård KU og Ski KU. 
 
Dette er noe som en må ta med seg i forbindelse med nettsider for ny kommune. 
 
Sekretær orienterte og viste til praksis i øvrige kommuner i Follo. 
FIKS fikk nye nettsider 18.januar 2019 og har som målsetning å få publisert 
kontrollutvalgenes dokumenter for valgperioden 2015-2019. Så langt er publisering 
av dokumenter for 2019 prioritert. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:25  
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Nordre Follo 
 Saknr : 18/102-36 
 Løpenr : 500/19 
 Arkiv : 014// 
 Serie :  
 Dato : 11.06.2019 

 

Notat  
 
Til  Fellesnemnda 
Fra  Prosjektrådmannen 

 
Oppgavefordeling høsten 2019 - konstituert kommunestyre Nordre Follo og Oppegård og 
Ski kommunestyrer 

 

Bakgrunn 

Prosjektrådmannen har tidligere redegjort for oppgavefordeling i notater til Fellesnemnda om 
myndighet i økonomisaker av 25.3.2019, sak 23/19, og notat om ansvarsfordeling mellom 
konstituert kommunestyre Nordre Follo og kommunestyrene i Oppegård og Ski av 18.10.2018, sak 
28/2018. 
 
Nordre Follo kommunestyre konstitueres 17.10.2019. Det nye kommunestyret trer i funksjon fra 
dette tidspunkt og treffer vedtak som gjelder Nordre Follo kommune.  
 
Etter at kommunestyret i Nordre Follo er konstituert er fullmakten til kommunestyrene i Oppegård 
og Ski begrenset til det som er nødvendig for å avslutte driften i de eksisterende kommunene, jf. 
inndelingslova § 27 (2). 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lagt ut informasjon på sine nettsider om 
fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny, sammenslått kommune. Her har 
departementet også samlet spørsmål og svar om behandling av saker i nytt kommunestyre høsten 
2019.  
 
Videre har professor Jan Fridthjof Bernt skrevet to artikler i Kommunal rapport om «begrenset makt 
for kommunestyrer som skal avvikles» av 19.11.2018, og «Når kommunestyret er konstituert har det 
overtatt styringen» av 27.5.2019.  
 
Dette notatet sammenstiller de avklaringer som p.t. foreligger om oppgavefordelingen mellom nytt 
og gamle kommunestyrer. 
 
Oppgavefordeling mellom konstituert kommunestyre i Nordre Follo og kommunestyrene i 
Oppegård og Ski  
 
Ut fra KMDs og professor Bernts uttalelser og de to notatene til Fellesnemnda kan det utledes 
følgende om oppgavefordelingen mellom nytt og gammelt kommunestyre;  
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 De sammenslåtte kommunene eksisterer fram til 1.1.2020. Fullmakten til folkevalgte 

organer og administrasjonen i Oppegård og Ski er likevel avgrenset til det som er nødvendig 

for å avslutte virksomheten i eksisterende kommuner. (Bernt 19.11.2018). 

 Andre gangs behandling av reguleringsplan er ikke nødvendig for å avslutte virksomheten i 

den gamle kommunen. Dette tilsier at vedtaket må utsettes til det nye kommunestyret kan 

treffe vedtak. Men hvis det er et ukontroversielt planforslag og ingen protesterer er det lite 

sannsynlig at det vil reises spørsmål om planvedtaket ble truffet av riktig kommunestyre. 

(Bernt 19.11.2018). 

 Når Nordre Follo kommunestyret er konstituert har det overtatt styringen på linje med 
andre nyvalgte kommunestyrer, jf. kommuneloven § 17 nr 3. Hvis ikke ville den nye 
kommunen vært uten ansvarlig styringsorgan fram til årsskiftet fordi funksjonsperioden for 
fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret er konstituert. Det er det nye 
kommunestyrets oppgave å vurdere hvilke saker det har tilstrekkelig grunnlag for å treffe 
vedtak om allerede før årsskiftet. (Bernt 27.5.2019) 

 Eksisterende kommunestyrer er ansvarlige for den daglige driften i kommunen og 
tjenestetilbudet til innbyggerne frem til 1.1.2020. De eksisterende kommunene må kunne 
fatte vedtak som er nødvendige for å holde driften i kommunene i gang. Når inndelingsloven 
§ 27 andre ledd sier at ansvar og fullmakter til eksisterende kommuner er avgrenset til det 
som er "nødvendig for å avslutte verksemda", taler det for at det må legges til grunn en 
lojalitetsplikt mellom eksisterende kommuner og ny kommune. Eksisterende kommuner må 
i denne perioden unngå å fatte inngripende vedtak som binder ny kommune i unødvendig 
grad. KMD anbefaler at sammenslåingskommunene aktivt tar stilling til hvilke saker som bør 
behandles i hvilket kommunestyre de to siste månedene før sammenslåingstidspunktet. 
Dette for å unngå at det blir en periode hvor det ikke er klart hvilken beslutningskompetanse 
de respektive kommunestyrene faktisk har. (KMDs nettside 5.6.19) 

 Vedtak som fattes i de eksisterende kommunene i den avsluttende perioden kan f.eks. være 
vedtak om tildeling av sykehjemsplass, vedtak om skjenkebevilling og vedtak om kurante 
byggetillatelser. I den daglige driften vil det bli fattet vedtak som vil påvirke ny kommune, 
f.eks. vil et vedtak i eksisterende kommune i november 2019 om byggetillatelse i all 
hovedsak få virkning i ny kommune. I den grad det kan unngås uten at det går utover 
nødvendig drift av kommunen, bør de eksisterende kommunene derfor unngå å fatte vedtak 
som binder den nye kommunen i den siste tiden før sammenslåingen. (KMD Jus: spørsmål og 
svar) 

 Forskriftene om sammenslåing av kommuner sier i § 5 at kommuneplaner og 
kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder 
inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Kommuner som er 
vedtatt slått sammen kan gjøre endringer i kommuneplaner for den enkelte kommune i 
samsvar med plan- og bygningsloven, frem til nytt kommunestyret i den nye kommunen er 
konstituert. Forskriftsbestemmelsen er ikke ment å oppstille et forbud mot å gjøre slike 
endringer i den gjenværende perioden kommunen består som egen kommune. (KMD jus: 
spørsmål og svar) 

 Forskriftene om sammenslåing av kommuner sier i § 3 at vedtekter og forskrifter som er 
gjeldende i kommuner som skal slå seg sammen, fortsatt skal gjelde for vedkommende 
områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av det nye kommunestyret. Frist 
for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1.1.2021. Dersom kommuner som skal slå 
seg sammen ønsker å vedta forskrifter som skal gjelde for den nye kommunen allerede fra 
og med sammenslåingstidspunktet 1.1.2020, må disse forskriftene vedtas av det nye 
kommunestyret for den nye kommunen. (KMD Jus: spørsmål og svar) 

 Økonomiplanen og årsbudsjettet for første driftsår vedtas av det nye kommunestyret innen 
31.12.2019. Det følger av merknad til § 26 i forarbeidene til inndelingslova (Ot.prp. nr. 41 
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(2000-2001) at det er det nyvalgte formannskapet som har ansvaret for å fremme 
budsjettinnstilling til det nye kommunestyret. (KMD Jus: spørsmål og svar) 

 For å sikre kontinuitet er det praktisk at fellesnemda eller kommunestyrene lager en oversikt 
over de viktigste planer og styringsdokument og vedtak som har forpliktet kommunen, og 
som det kan ligge forventninger til fra innbygger og næringsliv for videreføring. Dette vil 
kunne gi ny kommune et godt grunnlag for prioritering av hva som ønskes videreført. Det 
påhviler administrasjonen et særlig ansvar å sikre kontinuitet og at tidligere vedtak blir 
redegjort for som grunnlag for arbeidet i ny kommune. (KMD Jus: spørsmål og svar) 

 Følgende saker bør vedtas av nytt kommunestyre før 31.12.2019: (KMD Jus: spørsmål og 
svar) 

o Nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Saken bør forberedes 
av fellesnemnda gjennom arbeidet med forslag til budsjett. 

o Godkjenne forslag til delegeringsreglement som behandles og vedtas av det nye 
kommunestyret. Det anbefales at dette forberedes av fellesnemnda. 

o Godkjenne forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige 
reglement som skal vedtas av det nye kommunestyret. Det anbefales at dette 
forberedes av fellesnemnda. 

o Foreslå framtidig revisjon og sekretariatsordning for den nye kommunen til det nye 
kommunestyrets første møte. Det anbefales at dette forberedes av fellesnemnda. 

o Sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med 
domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt 
forliksråd trer i funksjon, jf. forskrift om sammenslåing av kommunene. 
Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i 
kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i 
en periode. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gro Herheim  
prosjektrådmann 
 
  
Vedlegg: 
Kommunal rapport artikkel av professor Jan Fridthjof Bernt «Begrenset makt for kommunestyrer 
som skal avvikles» av 19.11.2018,  
Kommunal rapport artikkel av professor Jan Fridthjof Bernt «Når kommunestyret er konstituert har 
det overtatt styringen» av 27.5.2019.  
Notat til Fellesnemnda om myndighet i økonomisaker av 25.3.2019, sak 23/19 
Notat til Fellesnemnda om ansvarsfordeling mellom konstituert kommunestyre Nordre Follo og 
kommunestyrene i Oppegård og Ski av 18.10.2018, sak 28/2018. 
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Nordre Follo 
 Saknr : 18/102-3 
 Løpenr : 336/18 
 Arkiv : 014// 
 Serie :  
 Dato : 18.10.2018 

 

Notat  
 
Til  Fellesnemnda  
Fra  Administrasjonssjef 

 

 
Ansvarsfordeling mellom konstituert kommunestyre Nordre Follo og kommunestyrene i 
Oppegård og Ski kommuner høsten 2019 
 

 
Bakgrunn  
Arbeidsutvalget har bedt administrasjonssjefen fremlegge et notat som redegjør for 
ansvarsfordelingen mellom kommunestyrene i Oppegård og Ski kommuner og kommunestyret i 
Nordre Follo kommune etter at dette er konstituert høsten 2019. 
 
Fellesnemnda avslutter sitt arbeid når Nordre Follo kommunestyre er konstituert i oktober 2019. 
Nordre Follo kommunestyre trer i funksjon fra det er konstituert, og treffer vedtak for den nye 
kommunen. Kommunestyrene i Oppegård og Ski er i funksjon til 31.12.19, men etter at 
kommunestyret for Nordre Follo er konstituert er disse kommunestyrenes ansvar og fullmakter 
avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene, jf 
inndelingslova § 27 (2). 
  
Fellesnemnda 
Fellesnemnda er gitt myndigheten til å samordne og forberede kommunesammenslåingen, jf 
inndelingslova § 26 (1). Fellesnemnda skal også forberede arbeidet med økonomiplanen og Nordre 
Follos budsjett for 2020, jf inndelingslova § 26 (3). Utover dette følger Fellesnemndas myndighet av 
vedtatt reglement for Fellesnemnda, sak 4/2018. 
 
Funksjonsperioden for Fellesnemnda utløper når det nye kommunestyret er konstituert i oktober 
2019, jf inndelingslova § 26 (8).  
 
Nytt kommunestyre for Nordre Follo 
Kommunestyret for Nordre Follo skal konstitueres innen utgangen av oktober måned.  Leder av 
Fellesnemnda sammenkaller til møtet og leder møtet inntil ny ordfører er valgt jf inndelingslova § 
27 (1). For øvrig gjelder reglene i kommuneloven (koml) § 17 nr 1 til 3 om konstituerende møte.  
 
Det vil si at det skal velges formannskap, ordfører og kontrollutvalg i konstituerende møtet. Det 
følger av kommuneloven § 17 nr 2 at det også bør velges medlemmer av kommunale nemnder og 
ledere for disse hvis det ikke er overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget.  
 
Det nye kommunestyret trer i funksjon fra sitt konstituerende møte, og har full vedtakskompetanse 
(myndighet) fra dette møtet er satt, jf koml. § 17 nr 3.  
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Fordi selve sammenslåingen ikke trer i kraft før 1.1.2020 vil ikke det nye kommunestyret ha 
fullstendig portefølje i 2019. Det nye kommunestyret kan ikke gjøre vedtak som binder de 
eksisterende kommunene i det siste driftsåret – 2019, jf rundskriv H-10/15 til inndelingslova.  
 
Det anbefales i pkt 5.4 i rundskrivet til inndelingslova at det nye kommunestyret gjør vedtak om 
politisk organisering i 2019 slik at den nye kommunen blir raskest mulig operativ.  
 
Innen 1.1.2020 skal Nordre Follo kommunestyre vedta budsjett for driftsåret 2020, jf koml. § 17, 
siste pkt. Det nye kommunestyret godkjenner regnskapene for 2019 for Oppegård og Ski kommune. 
Fristen for dette er utgangen av juni 2020, jf § 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  
 
Eksisterende kommunestyrer i Oppegård og Ski 
Funksjonstiden for kommunestyrene i Oppegård og Ski varer til 31.12.2019. Etter at kommunestyret 
for Nordre Follo er konstituert er disse kommunestyrenes ansvar og fullmakter avgrenset til det som 
er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene, jf inndelingslova § 27 (2). 
 
Hva som er «nødvendig for å avslutte virksomheten» beror på en tolkning. Forutsatt at de gamle 
kommunestyrene ikke treffer vedtak som påfører Nordre Follo kommune økte utgifter eller 
begrenser den nye kommunens myndighetsutøvelse, vil vedtakene trolig være gyldige.  
 
Administrasjonen har vært i dialog med Færder og Larvik kommune. Ved disse 
kommunesammenslåingene ble fordeling av saker mellom det nye og de gamle kommunestyrene de 
siste to månedene gjort i tett dialog og enighet mellom politisk ledelse i nye og gamle kommuner.  I 
hvilken grad det var kapasitet til å gjennomføre parallelle møterekker både i den nye og de gamle 
kommunene ble vektlagt i vurderingen.  

 
Administrasjonen har bedt kommunal- og moderniseringsdepartementet om en tolkning av 
inndelingsloven § 27 andre ledd, og om denne bestemmelsen begrenser eksisterende kommuners 
vedtaksmyndighet i perioden mellom konstituering og iverksetting av sammenslåingen, og i så fall 
for hvilke type saker.  
 
Departementet uttaler i svar av 17.10.18: 

… 

De eksisterende kommunene vil frem til årsskiftet fortsatt bestå som selvstendige 

rettssubjekter. Dette innebærer at kommunene fortsatt står ansvarlige overfor innbyggerne i 

kommunen, og for å oppfylle plikter de har som forvaltningsorganer. Slik departementet ser 

det, må dette bety at de eksisterende kommunestyrene fortsatt må være ansvarlige for den 

daglige driften i kommunen og for tjenestetilbudet til innbyggerne frem til iverksettingen av 

sammenslåingen ved årsskifte. De eksisterende kommunene må kunne fatte både 

administrative og politiske vedtak som er nødvendige for å holde driften i kommunene i 

gang. Samtidig er kommunene i en avslutningsfase, og når inndelingsloven § 27 andre ledd 

sier at ansvar og fullmakter til eksisterende kommuner er avgrenset til det som er 

"nødvendig for å avslutte verksemda", taler det for at det må legges til grunn en 

lojalitetsplikt mellom eksisterende kommuner og ny kommune. Eksisterende kommuner må 

derfor i denne perioden unngå å fatte inngripende vedtak som binder ny kommune i 

unødvendig grad.  
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Departementet tror det vil være hensiktsmessig at det foretas en nærmere avgrensning av 

ansvar og fullmakter i denne perioden, der det også gjøres en vurdering av ulike vedtak det 

kan være aktuelt for kommunen å fatte i denne perioden. En slik avgrensning må gjøres 

lokalt av sammenslåingskommunene. Sammenslåingskommunene bør derfor aktivt ta stilling 

til hvilke saker som bør behandles i hvilket kommunestyre de to siste månedene før 

sammenslåingstidspunktet. Dette for å unngå at det blir en periode hvor det ikke er klart 

hvilken beslutningskompetanse de respektive kommunestyrene faktisk har. At det gjøres en 

slik avklaring er for øvrig også anbefalt i rapporten "Erfaringer og lærdom fra 

sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke", kap.3.6. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Kommuneloven § 17: 

§ 17.Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting. 

 

1. Så snart valgoppgjøret er avsluttet, innkalles til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyre 
og fylkesting. Møtet kalles sammen av tjenestegjørende ordfører eller fylkesordfører med minst 14 
dagers varsel, og holdes innen utgangen av oktober måned. Det er vedtaksført når minst 2/3 av 
medlemmene er til stede. 

2. Som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret og fylkestinget stilling til om 
kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første ledd. Dersom 
kommunen har avholdt direkte valg til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret stilling til 
gyldigheten av dette valget før øvrige valg foretas. Når det er avgjort at valg som nevnt i første og 
annet punktum er gyldige, foretas valg av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller 
fylkesordfører, varaordførere og kontrollutvalg for den nye valgperioden. I møtet bør det også velges 
medlemmer av kommunale eller fylkeskommunale nemnder, og ledere for disse, hvis det ikke er 
overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget. 

3. Kommunestyre og fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det 
konstituerende møte. Ordfører, fylkesordfører, varaordfører og andre folkevalgte organer trer i 
funksjon fra det tidspunkt de er valgt. 

4. For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende medlemmers 
funksjonstid inntil nyvalg foretas. 

Det nyvalgte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak om neste års budsjett. 
 
Inndelingslova § 27: 

27.Konstituering av nytt kommunestyre eller fylkesting 

Når det er gjennomført val til kommunestyre eller fylkesting i løpet av september månad 

året før ei samanslåing eller deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, blir sett i verk, skal 

det nyvalte kommunestyret eller fylkestinget kallast saman til konstituerande møte innan 

utgangen av oktober månad. Leiaren av fellesnemnda kallar saman og leier møtet inntil ny 

ordførar er valt. Elles gjeld reglane i kommunelova § 17 nr. 1 til 3 om konstituerande møte 

o.a. i kommunestyre og fylkesting. 

Funksjonsperioden for kommunestyra og fylkestinga i dei kommunane og fylkeskommunane 

som skal slåast saman, varer inntil tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga eller delinga 

som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b. Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det 

som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane. 
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Konstituering av nytt kommunestyret er også omtalt i rundskriv H-10/15 til inndelingslova pkt 5.4:  
(teksten i rundskrivet tilsvarer i det vesentligste kommentarene i ot.prp.nr.41 om inndelingslova) 
 

I det konstituerande møtet skal det veljast formannskap/fylkesutval, ordførar og 
varaordførar. Etter kommunelova bør det veljast medlemmer og leiarar til nemnder i det 
konstituerande møtet. Det er gunstig om det nye kommunestyret eller fylkestinget kan gjere 
vedtak om politisk og administrativ organisering, slik at den nye eininga kan bli operativ så 
snart som råd. Om det er mogleg å gjere slike vedtak før årsskiftet, vil avhengje mykje av 
den tilrettelegginga fellesnemnda har gjort, noko som vil kome an på kva fullmakter nemnda 
har hatt. Ei samanslåing vil normalt bli satt i verk ved eit årsskifte. Dette inneber at det 
nyvalte kommunestyret eller fylkestinget ikkje har ei fullstendig oppgåveportfølje dei første 
to månadene. Før årsskiftet skal det treffe vedtak om budsjett for det første driftsåret. 

 
Det nye kommunestyret eller fylkestinget skal godkjenne rekneskapane for det siste 
driftsåret i dei opphavlege kommunane eller fylkeskommunane. Fristen for å godkjenne 
rekneskapane er utgangen av juni, sjå § 10 i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om 
årsregnskap og årsberetning. 
 
Det nye kommunestyret eller fylkestinget kan ikkje treffe vedtak som bind dei eksisterande 
einingane i deira siste driftsår. Her bør fullmaktene framleis ligge hos dei ”gamle” 
kommunestyra eller fylkestinga inntil samanslåinga er sett i verk. Tilsvarande må mynde og 
ansvar for det sitjande kommunestyret eller fylkestinget vere avgrensa til det som er 
nødvendig for å avvikle verksemda i dei eksisterande einingane. Funksjonstida for det 
sitjande kommunestyret eller fylkestinget varer inntil samanslåinga blir sett i verk. Sidan 
samanslåingar normalt blir sette i verk ved årsskiftet, inneber dette at funksjonstida blir 
forlenga om valet blir halde saman med ordinære lokalval, medan ho blir forkorta om det blir 
halde ekstraordinært val før den ordinære kommunestyreperioden går ut.  

 
Administrasjonssjefens anbefaling 
Administrasjonssjefen anbefaler at Fellesnemnda tar initiativ til en dialog med eksisterende 
kommunestyrer om hvilke saker som bør behandles i hvilket kommunestyre de to siste månedene 
før sammenslåingstidspunktet. 
 
 
 Med vennlig hilsen 
 
 
Gro Herheim  
Administrasjonssjef                                                      
 
 
Saksbehandler: Monica Lysebo, kommunalsjef Oppegård kommune 
 
 
Vedlegg:  
Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 17.10.2018 
Reglement for Fellesnemnda Nordre Follo kommune  
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Nordre Follo 
 Saknr : 18/102-26 
 Løpenr : 240/19 
 Arkiv : 014// 
 Serie :  
 Dato : 25.03.2019 

 

Notat  
 
Til  Fellesnemnda 
Fra  Administrasjonssjef Gro Herheim 

 
Myndighet i økonomisaker - forholdet mellom Fellesnemnda og eksisterende 
kommunestyrer 
 

 

Bakgrunn  
Det vises til notat om myndighet i økonomisaker, sak 18/102- 22.  
 
Notatet søker å foreta en prinsipiell avklaring av forholdet mellom Fellesnemndas og eksisterende 
kommunestyrers myndighet i saker som gir langsiktig økonomiske forpliktelser for Nordre Follo 
kommune. Parallelt er det foretatt en konkret juridisk vurdering i Ski kommune knyttet til 
behandling av sak om ny videregående skole i Ski sentrum.  
 
Dette notat bygger videre på notat sak 18/102-22 og sammenstiller de prinsipielle og konkrete 
vurderingene som er gjort i disse sakene knyttet til forholdet mellom Fellesnemndas og eksisterende 
kommunestyrers myndighet. Ny tekst er uthevet med grått.  
 
Fellesnemnda har to obligatoriske lovbestemte oppgaver (inndelingslova § 26 (3)):  

 Ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplan med budsjett for første driftsår 
etter sammenslåingen  

 Gi uttalelse til departementet om årsbudsjettene og økonomiplanene for de eksisterende 
kommunene  

 
Utover dette følger Fellesnemndas forpliktelser av en tolkning av rettskilder, samt vedtatt reglement 
for Fellesnemnda:  
4. Fellesnemndas fullmakter og oppgaver:  
a. Gjennomgår og vurderer alle prinsipielle forhold ved sammenslåingsprosessen. Videre kan 
fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen med 
mindre dette påvirker driften i en av basiskommunene. Nemnda disponerer engangstilskudd og 
reformstøtte fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen  
b. Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen  
…  
d. Har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at 
sammenslåingen er satt i verk (2020)  
e. kan gi uttalelser om årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan for basiskommunene  
…  
5. Forholdet til kommunestyrene:  
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Kommunene har i perioden frem til 1. januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som 
kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Dersom enkelte saker som 
vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i en eller begge 
kommunestyrene, har Fellesnemnda innstillingsrett overfor kommunestyrene. Dette gjelder spesielt 
tiltak knyttet til handlingsprogram/økonomiplan, der investeringer må vurderes spesielt. Nye 
investeringer fra 2018-2019 hvor det ikke er inngått kontrakt om gjennomføring skal behandles av 
fellesnemnda før de vedtas i den enkelte kommune.  
 
Verken inndelingslova, samarbeidsavtalen om Nordre Follo eller reglementet for Fellesnemnda 
omtaler inngåelse av langsiktige leie- og samarbeidsavtaler.  
 
Uttalelse fra fylkesmannen om fellesnemndas myndighet i økonomiske spørsmål 
Fylkesmannen har veiledningsansvar overfor kommunen i økonomiske spørsmål. 
Administrasjonssjefen innhentet 15.3.2019 en uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken som er 
gjengitt under:   
 
Det er altså vedtatt et reglement for fellesnemnda, som blant annet angir forholdet til kommunestyrene. 
Dette vil være det viktigste utgangspunktet for en vurdering av spørsmålene dere tar opp.  
5. Forholdet til kommunestyrene:  
Kommunene har i perioden frem til 1. januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha 
betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Dersom enkelte saker som vedkommer 
sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i en eller begge kommunestyrene, har 
Fellesnemnda innstillingsrett overfor kommunestyrene. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til 
handlingsprogram/økonomiplan, der investeringer må vurderes spesielt. Nye investeringer fra 2018-2019 
hvor det ikke er inngått kontrakt om gjennomføring skal behandles av fellesnemnda før de vedtas i den 
enkelte kommune.  
Vi har uthevet noen deler av teksten. Dette er altså hva man har blitt enig om. Saker av betydning bør drøftes 
med, og investeringer som ikke allerede er igangsatt skal behandles av fellesnemnda. Hva man legger i 
drøftes med og behandles av kan jo være gjenstand for en skjønnsmessig vurdering, men med tanke på at 
dette dreier seg om en sammenslåingsprosess, hvor to organisasjoner skal bli en, så er det nok mest 
hensiktsmessig å være så romslig i tolkningene som mulig. Dette vil begge parter tjene på.  
Og det er i lys av en slik romslig tolkning vi prøver å gi svar på spørsmålene deres.  
1. Skal Fellesnemnda behandle nye saker som forplikter Nordre Follo kommune økonomisk utover det som 
er vedtatt i økonomiplanen for 2019-2022 i de eksisterende kommunestyrene?  
 
Med tanke på ordlyden i pkt 5 i reglementet bør som et minimum alle nye investeringer, eller tiltak som kan 
likestilles med dette behandles av Fellesnemnda.  
2. I hvilken grad kan eksisterende kommunestyrer inngå avtaler i 2019 som forplikter Nordre Follo 
kommune økonomisk utover det som er innarbeidet i vedtatt økonomiplan for 2019-2022?  
 
Her må det legges en vesentlighetsbetraktning til grunn. Som nevnt over – investeringer eller tilsvarende 
tiltak (tenker da på leieavtaler over 4 år) og/eller avtaler som medfører et visst volum (opp til kommunene og 
fellesnemnda å definere dette) bør med utgangspunkt i reglementets pkt 5 tas opp i fellesnemnda. Samtidig 
er det slik at kommunene som en del av daglig drift avvikler og inngår ulike avtaler, så en volumvurdering her 
er viktig. Utfordringen er når dette ikke er gjort tidligere i prosessen. Når det er så kort tid igjen, heller vi mot 
at det er bedre å løfte for mye enn for lite til fellesnemnda slik at eventuelle synspunkter kan løftes fram der.  
3. Hvordan anbefales det å gå fram ved en eventuell uenighet mellom Fellesnemnda og eksisterende 
kommunestyrer om inngåelse av avtaler med langsiktige økonomiske forpliktelser for Nordre Follo 
kommune  
 
Her må det nesten bli opp til kommunene å bli enige. Klarer man ikke å diskutere seg fram til en enighet kan 
man selvfølgelig be andre (eks Fylkesmannen) om synspunkter, men jeg vil anta at dette er noe man i de aller 
fleste tilfeller kan bli enige om. Alternativet til å inngå en avtale vil jo være å utsette denne, og så vurdere 

den i ny kommune om tilbudet fremdeles gjelder.  
 



8/19 Referat og orienteringer - 19/00037-2 Referat og orienteringer : Myndighet i økonomisaker - forholdet mellom fellesnemnda og eksisterende kommunestyrer

 
 

 

Programmet har også vært i kontakt med kommunal- og moderniseringsdepartementet som 
opplyser at de ikke har avgitt tolkningsuttalelse knyttet til denne type problemstilling.  
 
Forholdet mellom kommunestyret og fellesnemnda for ny videregående skole i Ski sentrum   
Rådmannen i Ski gjorde 19.3.2019 følgende vurdering i denne konkrete saken:  
 
Hverken inndelingslova, samarbeidsavtalen eller reglement for fellesnemnda omtaler inngåelse av langsiktige 
leieavtaler/samarbeidsavtaler.  

 Inndelingsloven omhandler budsjett og handlingsplan.  

 Samarbeidsavtalen omhandler det samme, men har følgende tillegg: 
«Investeringsprosjekter som er igangsatt skal gjennomføres som planlagt. Nye investeringer fra 2018-2019 
hvor det ikke er inngått kontrakt om gjennomføring skal behandles av fellesnemnda før de vedtas i den 
enkelte kommune» 

 Reglement for Fellesnemnda sier følgende i pkt 5: 
«Forholdet til kommunestyrene: Kommunene har i perioden frem til 1. januar 2020 ansvar for sin ordinære 
drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Dersom 
enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i en eller begge 
kommunestyrene, har Fellesnemnda innstillingsrett overfor kommunestyrene. Dette gjelder spesielt tiltak 
knyttet til handlingsprogram/økonomiplan, der investeringer må vurderes spesielt. Nye investeringer fra 
2018-2019 hvor det ikke er inngått kontrakt om gjennomføring skal behandles av fellesnemnda før de vedtas 
i den enkelte kommune». 
  
Dette er ikke en sak som vedkommer selve sammenslåingsprosessen som omtalt i regl. pkt 5. 
Det kan imidlertid være naturlig å ta utgangspunkt i hva som er sagt i reglementet pkt 5 om 
investeringsprosjekter:» Investeringsprosjekter som er igangsatt skal gjennomføres som planlagt».   
  
Dette prosjektet har mange likhetstrekk med et ordinært investeringsprosjekt, og bør kunne vurderes på 
samme måte- altså gjennomføres som planlagt. 
  
Planlegging av ny VGS og forhandlinger om bl.a. leie, har pågått i flere år.  Ski kommune er avtaleparten enn 
så lenge.  Alt som er avtalt så langt er mellom Ski kommune og AFK. Begge parter er bundet av politiske 
vedtak fattet vedtak i både kommunestyret og fylkestinget.  Avtalen som skal inngås nå er en 
Samarbeidsavtale som skal regulere prinsippene for og samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen 
om etablering av ny videregående skole i Ski sentrum, leie og driftsavtale (bruk av bygningsmassen) og 
kjøpsavtale(tomten).   
  
Vår konklusjon er at hverken loven, samarbeidsavtalen eller reglementet dekker dette forholdet.  
Fellesnemndas myndighet er positivt angitt, med den følge at det som ikke er positivt ikke er angitt, ikke er 
delegert til fellesnemnda. 
  
Det er grunn for å se på hva som er innstilt fra FNAU i pkt.  3 «Ski kommune inngår avtale i tilknytning til 
prosjektet. Fellesnemnda skal godkjenne avtalen iht til inndelingsloven § 26 og samarbeidsavtalen mellom 
Oppegård og Ski» 
  
Når avtalen er inngått av Ski kommune, er den juridisk bindende Ski kommune, og senere for Nordre Follo 
kommune fra 2020. Med godkjenning i Fellesnemnda må man da mene at Fellesnemnda ikke kan la være å 
godkjenne og heller ikke vedta endringer.  Det blir mer en «stempling» av saken for senere å innarbeide 
økonomiske konsekvenser i Nordre Follo kommunes økonomiplan fra og med 2023 når leieforholdet starter.  I 
motsatt fall, om fellesnemnda ikke godkjenner avtalen og at det medfører at hele eller deler av avtalen ikke 
kan gjennomføres som avtalt, kan vi stå overfor et avtalebrudd fra Ski kommunes side med de konsekvenser 
det kan ha både juridisk og økonomisk.  Dette siste vil vi anta kun er av teoretisk interesse. 
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Administrasjonssjefens vurdering  
Eksisterende kommunestyrer har myndighet til å inngå avtaler på vegne av egne kommuner. Fra 
kommunestyret i Nordre Follo er konstituert er myndigheten regulert av inndelingslova § 27 (2) - 
vedtak som er nødvendig for å avslutte driften i de eksisterende kommunene.  
 
Det følger av pkt. 5 i reglementet for Fellesnemnda at spørsmål som kan ha betydning for den nye 
kommunen først bør drøftes i Fellesnemnda, og at nye investeringer hvor det ikke er inngått 
kontrakt skal behandles i Fellesnemnda før de vedtas i den enkelte kommune.  
 
I kommunelovens § 60 om statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser er vedtak 
om opptak av lån og langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan 
påføre kommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår likestilt. Det taler generelt for at 
langsiktige leieavtaler, på samme måte som investeringer, forelegges fellesnemnda til drøfting før 
de behandles i det enkelte kommunestyre.  
 
Administrasjonssjefen vurderer at hensynet bak pkt 5 i reglementet er å tilrettelegge for dialog og 
samarbeid om forpliktelser som vil få betydning for Nordre Follo kommune, og sikre at 
Fellesnemndas synspunkter fremkommer før eksisterende kommunestyrer treffer sine vedtak. 
Bestemmelsen endrer ikke eksisterende kommuners myndighet til å inngå avtaler på vegne av 
egen kommune fram til kommunestyret for Nordre Follo er konstituert. I saker der Fellesnemnda 
har uttalt seg er det naturlig at denne følger som vedlegg i videre saksbehandling i de 
eksisterende kommunene. Det bidrar til forutsigbarhet for basiskommunenes avtaleparter å være 
kjent med hvordan Fellesnemnda vurderer forpliktelsen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gro Herheim 
Administrasjonssjef 
 
 
Kopi:  
Vedlegg: 0 
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Nordre Follo 
 Saknr : 18/13-19 
 Løpenr : 425/19 
 Arkiv : 026// 
 Serie :  
 Dato : 16.05.2019 

 

Notat  
 
Til  Fellesnemda 
Fra  Prosjektrådmann, Gro Herheim 

 
Eierskap og interkommunale samarbeid - Status 
 

 

Status for arbeidet med Interkommunale selskap og samarbeid fremkommer av tabell 
under 

Selskap/ Samarbeid Type Vedtak i 
fellesnemda 

Status 
utredning/utmelding/a
vvikling 

Status fra 
etablering/oppfølging 

IKT-FOLLO Administrativt - Planlagt avvikling innen 
01.07.19. Arbeidet er i 
rute 

Inngår i 
organiseringen av 
området digitalisering 

Follo distriktsrevisjon iks IKS Konkurranse-
utsettes 

Oppsigelse sendt 
desember 2018 

Prosjektet sender brev 
til kontrollutvalgene 
om at prosessen bør 
starte opp, og at indre 
Østfold kommune 
ønsker å delta i 
prosessen. 

110-sentral iks IKS Videreføres Ikke aktuelt Prosjektet utformer 
brev til 110-sentralen 
om oppfølging av 
vedtak i fellesnemda 
desember 2018 

Follo kvalifiserings-senter 
iks 

IKS Egenregi Oppsigelse sendt 
desember 2018. 
Representantskapsmøte 
avholdt 12.4.2019 med 
bl. a. etablering av 
avviklingsstyre. Ski 
kommunestyre vedtok 
deltaker 15.05.2019 

Etableres i egenregi 
innenfor området 
arbeid og inkludering 
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Lokalmedisinsk senter iks IKS Egenregi Oppsigelse sendt 
desember 2018. 
Prosjektmandat 
utarbeidet.  

2 ulike varianter er 
tegnet opp, disse er 
presentert i 
gruppelederforum. 
Mandatet ønskes 
behandlet i 
fellesnemda. 
Arbeidsgruppen 
beskriver 
tjenestetilbudet og 
kostnader ved aktuelle 
modeller. 

Follo byggetilsyn Administrativt Egenregi Oppsigelse sendt 
desember 2018 

Etableres i egenregi 
innenfor området 
samfunn og bærekraft 

Folloarkivet   Annet 
samarbeid 

Oppsigelse sendt mars 
2019 

Prosjektet er i dialog 
med IKA Østfold om 
deltakelse. 

Kontrollutvalgssekretaria
tet 

Samarbeid § 
27 

Konkurranse-
utsettes 

Oppsigelse sendt 
desember 2018. 
Fellesnemda vedtok 
07.05.2019 at tjenesten 
skal legges ut på anbud. 

Prosjektet sender brev 
til kontrollutvalgene 
om at prosessen bør 
starte opp, og at indre 
Østfold kommune 
ønsker å delta i 
prosessen. 

Follo Barnevernvakt Samarbeid § 
27 

- Utredning ferdigstilt. 
Behandles i 
kommunestyret Nordre 
Follo 2. halvår 2019 

Det er startet opp 
samtaler mellom 
Nordre Follo og Indre 
Østfold kommune om 
å se på mulighet for 
samarbeid på 
området. Dette 
arbeidet bør danne 
grunnlag for politisk 
sak knyttet til valg av 
løsning for Nordre 
Follo kommune 

Follo kemnerkontor  Samarbeid § 
27 

- Utredning ferdigstilt. 
Behandles i 
kommunestyret Nordre 
Follo 2. halvår 2019 

Ikke aktuelt enda 
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Follo Barne- og 
Ungdomsskole 

Vertskommun
e § 28-1 b 

- Behandles i 
kommunestyret nordre 
Follo 2. halvår 2019 

Ikke aktuelt enda 

Krise og incestsenteret 
iks 

IKS - Utkast til revidert 
selskapsavtale lagt fram 
for øvrige 
eierkommuner 
september 2018. 
Samtaler pågår 

Utkast til revidert 
selskapsavtale er 
overlevert de øvrige 
eierkommunene 
september 2018. 
Svarbrev fra leder av 
Follorådet mottatt 
2019.  

Follo Brannvesen iks IKS - Behandles i 
kommunestyret nordre 
Follo 2. halvår 2019 

Det tas kontakt Indre 
Østfold og Oslo 
angående mulighet for 
samarbeid om 
tjenesten. Prosjekte 
utformer brev som 
sendes fra leder av 
fellesnemda 

Follo Ren iks IKS - Behandles i 
kommunestyret nordre 
Follo 2. halvår 2019 

Vi må se på modellen 
for 
kostnadsfordelingen i 
selskapet.  

Nordre Follo renseanlegg 
iks 

IKS - Behandles i 
kommunestyret nordre 
Follo 2. halvår 2019 

  

Krematorium   - Indre Østfold beregner 
kostnader for etablering 
av krematorium i Askim. 
Prosjektet utformer 
brev til Indre Østfold 
kommune med 
forespørsel om priser på 
om Nordre Follo kan 
tilknytte seg dette. 
Prosjektet tar også 
kontakt med Oslo, for å 
få prisoverslag på 
tjenesten for å ha et 
sammenlikningsgrunnla
g  

- 
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Landbrukskontoret Vertskommun
e § 28 

- Behandles i 
kommunestyret nordre 
Follo 2. halvår 2019 

- 

 
 
Stein Egil Drevdal 
Prosjektleder Eierskap og interkommunale samarbeid 
 
 
 
Kopi:  
Vedlegg: 1 
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Nordre Follo 
 Saknr : 18/13-18 
 Løpenr : 424/19 
 Arkiv : 026// 
 Serie :  
 Dato : 16.05.2019 

 

Notat  
 
Til  Fellesnemda 
Fra  Prosjektrådmann, Gro Herheim 

 
Eierskap og interkommunale samarbeid – Prosess og roller ved oppsigelse 
 

 

Bakgrunn 

Ski og Oppegård kommuner har sagt opp sitt deltakerforhold i 6 selskaper og samarbeid.  Dette 
gjelder følgende: 

 Follo Distriktsrevisjon IKS ( kun Ski) 

 Follo Lokalmedisinske senter IKS (begge) 

 Follo Kvalifiseringssenter IKS (kun Ski) 

 Follo Byggetilsyn (begge) 

 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat. (begge) 

 Folloarkivet (kun Oppegård)) 

Utgangspunktet er at et IKS er et selvstendig rettssubjekt, der bla. Ski og Oppegård kommuner er to 
av flere eiere. 

 Alle selskapene har et eierorgan- dvs. representantskap. 

 Alle selskapene har et eget styre 

 Alle selskapene har egen daglig leder 

Eierkommunenes administrasjonssjef har ingen rolle i selskapene og ingen myndighet overfor 
selskapene.  Kommunene mottar tjenester/yter tjenester via selskapene og kan/skal påse/stille krav 
til tjenestens kvalitet og omfang. Nordre Follo kommune har ingen formell rolle overfor disse 
selskapene foreløpig, men vil være den enheten som vil være rette vedkommende for krav om 
virksomhetsoverdragelse fra ansatte med mindre IKSet oppløses før 01.01.2020. Her vil prinsippene 
og ansvarsdelingen i selskapsavtalene, samarbeidsavtalen for NFK og senere vedtak i FN om ansatte 
i selskaper og samarbeid komme til anvendelse. 
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Aktører i selskapene: 

 Representantskapets myndighet: Deltakerne (dvs. kommunene) utøver sin myndighet i 
selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er selskapets øverste 
myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som 
etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. 

 Styrets myndighet: Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en 
tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.  Styret skal påse at virksomheten 
drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre 
vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og 
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med 
daglig leders ledelse av virksomheten. 

 Daglig leders myndighet: Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Det som skal skje i et IKS etter at noen 
av /alle eierne har sagt opp sin deltakelse i selskapet, skal håndteres i og av selskapet og i 
selskapets organer.  

Det er leder av representantskapet som innkaller til møter i representantskapet når det er 
nødvendig for behandling av en sak etter IKS-loven eller selskapsavtalen. Oppsigelse fra en eller 
flere av eierne er en slik sak, og representantskapsleder av det respektive IKS, må innkalle til et 
møte i representantskapet for å håndtere saken videre i selskapet. 

Prosess 

Ved oppsigelse: Når det foreligger oppsigelse av deltakerforhold/krav om oppløsning av selskapet: 

 Selskapet bør innkalle sine eiere for å orientere om situasjonen og planlegge fremdrift  

 Selskapet må klarlegge hva oppsigelse fra flere deltakere betyr for mulig fremtidig drift 

 Selskapet må klarlegge hvordan de uttredende skal løses ut- når og hvor mye 

 Selskapet må klarlegge om det skal rettes krav mot de uttredende kommuner 

 Selskapet må ivareta og informere sine ansatte 

Det vil være naturlig at selskapet knytter til seg relevant ekstern bistand for å gjøre disse 
vurderingene, men det må selskapet selv vurdere. 

Ved oppløsning: Dersom alle eierne sier opp avtalen, må selskapet oppløses.  IKS loven krever at det 
er mer enn én eier i et IKS. Det betyr at én gjenværende kommune ikke kan drivet et IKS videre. 

 Oppløsning krever godkjenning av departementet.   

 Anmodning om godkjenning av oppløsning av IKSet sendes til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet fra representantskapet på vegne av eierne. 

 Når departementets godkjenning foreligger, skal representantskapet opprette et 
avviklingsstyre 

 Når et avviklingsstyre er valgt, trer selskapets styre ut av funksjon (selskapets styre kan 
velges) 
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 Selskapet skal avvikles i tråd med reglene i IKS loven §§ 33 og 34  

  

Ved Uttreden: Det er sendt oppsigelse av deltakerforhold til de fem nevnte 
selskapene/samarbeidene til styret, og begge kommunene har krevd seg utløst. Uttreden reguleres 
av IKS loven § 30 og av supplerende bestemmelser i den enkelte selskapsavtale. 

 Om utløsningssum sier IKS loven § 30,3. ledd følgende: 

«Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 
Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.  Utløsningssummen 
skal utbetales straks.  Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale».  Her må den enkelte 
selskapsavtale konfereres.» 

Videre kan det bli aktuelt for den uttredende kommune og etter bestemmelsens 5. ledd å dekke opp 
for negativ verdi av andelen. Dette knytter seg ofte til pensjonsforpliktelser. 

 Virksomhetsoverdragelse 

Dette reguleres av arbeidsmiljøloven kap 16. og vil utløse en rett for arbeidstakere i IKS til å kreve 
seg virksomhetsoverført dersom vilkårene i § 16-1 er oppfylt. 

«Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til 
en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder 
sin identitet etter overføringen».  

 Det må avklares om vilkårene for virksomhetsoverdragelse foreligger 

 Den enkelte eieres deltakeransvar må avklares (selskapsavtalene) 

 Avklare hva som ligger i selskapet av pensjonsforpliktelser 

 Vurderingen av forholdene over ligger som en naturlig del av prosessen som avviklingsstyret leder.  

Iht til avtalen mellom ski og Oppegård kommune skal Nordre Follo ta ansvar for sin andel av de 
ansatte. Dette skal skje gjennom forhandlinger med de øvrige eierkommunene. De ansatte som 
vedtas overført til Nordre Follo kommune vil være omfattet av omstillingsavtalen til Nordre Follo. 

 

Stein Egil Drevdal 
Prosjektleder  
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