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Sak 01/17  Arbeidet med ny kommune -  fellesmøter  

Innstilling: Sekretariatet bes legge fram et forslag til milepælplan for fellesmøter til    
neste  fellesmøte.   

Saksutredning: 

Kontrollutvalgene i Ski og Oppegård utøver begge kontroll- og tilsynsoppgaver ved 
forberedelsene til den nye kommunen.  Dette gjelder innstilling om valg av revisor og 
kontrollutvalgssekretariat  og  tilsyn med sammenslutningsprosessen og 
Fellesnemndas arbeid.   Prioriteringen av forvaltningsrevisjonen og 
selskapskontrollen kan  også ses på i lys av denne prosessen og den nye 
kommunens arbeid.  

Valgene av revisor og sekretariat blir enklere dersom kontrollutvalgene kommer fram 
til likelydende innstillinger.   

Fellesmøtet kan jevnlig be om rapporter fra ordførerne eller rådmannen om arbeidet 
med ny kommune. 

Inntil kontrollutvalg er valgt for den nye kommunen, vil ikke fellesmøter mellom 
utvalgene ha formell vedtakskompetanse i forhold til kontrollutvalgets oppgaver i 
henhold til lov og forskrift. 

Vi foreslår at det utarbeides en egen milepælplan for kontrollutvalgenes fellesmøter 
fram den nye kommunen er etablert og at sekretariatet legger fram forslag om dette 
til neste fellesmøte.  Sekretariatet antar det er behov for minst ett fast møte per 
halvår og ellers etter behov. 

Vi foreslår at revisorene inviteres til å delta i fellesmøtene.  Ordførerne vil ha møterett 
og innkalles etter behov.  

Ås, den 18. mai 2017 
 
Jan T. Løkken 
Sekretær 
 

Vedlegg: Medlemmer av kontrollutvalgene i Ski og Oppegård i perioden 2015- 2019 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Ski 2015 - 2019

Medlemmer Parti Adresse Poststed Epost Telefon
Lars Chr. Bilet FrP Hareveien 6D 1404 Siggerud lars@mrcoffee.no 404 70 441

Roar Thun Ap Nypesvingen 5 1405 Langhus roar.thun@dna.no 907 75 263

Bente Njøs Paulshus H Sloratoppen 82 1405 Langhus bentenpaulshus@gmail.com 900 17 650

Karl M. Johnsen PP Bråtenveien 3 1400 Ski karl-3@online.no 970 46 105 /64 87 05 29

Svein Kamfjord V Grønlundveien 12 1400 Ski kamfjord1@gmail.com 930 30 423/64 87 75 59

Anne Marit Holene Sp Røysveien 23 1409 Skotbu a-m.holene@online.no 905 28 995

Torill Rønsen Ekeberg SV Åsenveien 24C 1400 Ski treski@live.no 416 01 687

Varamedlemmer 

 FrP, H, PP:
1. Haakon Hofgaard Dahl H Nybrottveien 5 1400 Ski haakon.dahl@nilsdahl.net 932 34 920/64 87 27 56

2. Laila Horgen H Eikjolveien 431a 1400 Ski laila.horgen@orkla.no 928 96 003

3. Ole Johnny Solberg H Stenfeltskogen 83 1405 Langhus ole.johnny@solberg.tw 911 68 835

4. Ellen-Ane Aspestrand H Gokstadveien 1B 1406 Ski elaspe@hotmail.com 915 15 244

5.Kjell Opheim H Stenfeltskogen 5 1405 Langhus opheimkjell@gmail.com 915 78 530

Ap, V, SV:
1. Rune Sletner Ap Idrettsveien 56a 1400 Ski rune.sl@online.no 982 03 532/64 87 67 24

2. Jon Ansten Johansen SP Bergerveien 12 1408 Kråkstad jonmina@online.no 955 39 681

3. Eva Bjerkjol Havro V Jordbærstien 7 1405 Langhus ethavro@online.no 920 90 597

4. Reidun Viland Ap Finstad Hageby 71 1400 Ski reidun.viland@gmail.com 916 24 839

5. Odd Klunderud Rødt Tomterveien 23 1408 Kråkstad klunderu@online.no 64 86 30 86

6. Silje Njarde Tangnes Ap Østrengveien 27 1405 Langhus siljetangnes@hotmail.com 986 03 002

per 12.10.2016 - kommunestyrets vedtak
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Adresseliste Kontrollutvalget Oppegård kommune 2015 – 2019  

       Jobbtlf. Privattlf. e-postadresse: 

1.  Odd Harald Røst A leder Kornmoenga 31 1413   TÅRNÅSEN  M: 97 70 80 35 od-roest@online.no. 

2.  Henriette B. 

Christiansen 
H nestleder   Flåtestadveien 8 1415 Oppegård 66 99 13 10 41 93 59 90 henriette.christiansen@pol.oknett.no 

 

3.  Marit Forsberg SV medlem Nordre Skrenten 

4F 

1413 Tårnåsen 952 13 070  marit@regnskapsassistanse.no 

 

4.  Leif Aarebrot H medlem Einerveien 20 1412 Sofiemyr  908 41 543 legi-aar@online.no 

 

5.  Geir Aage 

Amundsen 

FrP medlem Konglestien 56 1412 Sofiemyr  66 80 23 70 geir.amundsen@pol.oknett.no 

 

 Varamedlemmer  for listesamarbeidet A, SV,V og MDG: 

1 Jørn Arnesen   Knausen 14 1414 Trollåsen 977 86 282  66 80 84 31 jarnesen@online.no 

2 Ann Bergebakken   Sponstubben 37 1412 Sofiemyr    

3 Terje Eriksen   Kongeveien 39 1412  Sofiemyr    

4 Tale Kristine 

Skeidsvoll 

  Kapellveien 13C 1410 Kolbotn    

          

 Varamedlemmer for listesamarbeidet H, Krf og FrP: 

1 Halvor Stormoen  varamedlem Heimenveien 8A 1410 Kolbotn 67 41 29 90 85 26 76 16  

2 Hugo Fjeld   Eyvind Alnæsvei 

15 

1410 Kolbotn   hugofjeld@hotmail.no 

3 Randi Aga H  Linnekastveien 14 1420   Svartskog  66 80 00 42 900 82 686 randi.b.aga@gmail.com 

4 Gaute Tangen H  Holbergsvei 46 1412 Sofiemyr    

5 Kjersti 

Langekjend 

H  Utsiktsveien 31 1410 Kolbotn    

          

          
    

Jtl 021215 
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Sak 2/17  Status og videre framdrift i arbeidet for ny kommune 

Sekretariatets innstilling:   

Rådmennenes redegjørelser tas til orientering.  

Saksutredning: 

Rådmennene i Oppegård og Ski vil i møtet presentere status og planene for videre 
framdrift mot ny kommune.  

Stortinget skal etter planen vedta ny kommunestruktur ca. 8. juni d.å. 
Sammenslåingen av kommunene vil formelt bli godkjent gjennom en kongelig 
resolusjon høsten 2017. De to kommunene vil deretter, i medhold av Inndelingslova § 
26, opprette en fellesnemnd (erstatter den foreløpige nemnda) til å samordne og ta 
seg av forberedelsene til sammenslåingen.   

Tilsvarende er det opprettet et foreløpig partssammensatt utvalg som skal behandle 
saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte.   

Foreløpig fellesnemnd har 19. april innstilt overfor kommunestyrene om en 
prosjektplan for etableringen av Nordre Follo kommune. Planen skal synliggjøre 
prosjektets mål og rammer, ansvar og roller og framdrift. Planen skal oppdateres 
jevnlig. Vi kan ikke se at kontroll- og revisjonsaspektene er berørt i forslaget til 
prosjektplan.  

Internettsidene til begge kommuner har lagt ut viktige dokumenter i arbeidet med den 
nye kommunen og viser møtekalender og sakspapirer for blant annet foreløpig 
fellesnemnd.  

I avtalen mellom Ski og Oppegård om Nordre Follo kommune av 14.9.16 blir det 
foreslått å gi fellesnemnda fullmakt til å vedta revisjonsordning for den nye 
kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene.  

Ås, den 16. mai 2017 

 

Jan T. Løkken 
Sekretær  
 

Vedlegg: Forslag til prosjektplan «Vi bygger Nordre Follo kommune» 
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1. S lik bygge r vi Nordre Follo kommune - s ammendrag

Oppegård og Ski skal sammen bygge Nordre Follo kommune. 1. januar 202 0 trer den nye kommunen
i kraft, med om lag 60 000 innbyggere og om lag 4 000 ansatte.

Arbeidet med å etablere den nye kommunen organiseres som et prosjekt. Fem
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune utgjør en fellesnemnd som står for den politiske
styringen a v prosjektet, og er det som på prosjektspråket kalles prosjekteier . Når ny
administrasjonssjef for Nordre Follo er på plass i løpet av 2017, vil vedkommende være prosjektleder.
Politikere, innbyggere, ansatte, ledere, tillitsvalgte, verneombud, lag, foreninger og næringsliv er
v iktige deltakere i prosessen.

I avtalen om Nordre Follo kommune som er vedtatt i b egge kommunestyrer angis prinsipper for
bygging av den nye kommunen. Det skal blant annet tas utgangspunkt i verdiene likeverdighet,
raushet, åpenhet, engasjement og respek t, og bidra til mangfold, innovasjon og nytenking.

Det skal etableres en rekke delprosjekter på sentrale områder. Disse er delt inn i tre hovedgrupper:
politiske delprosjekter, delprosjekter med særskilt koordineringsbehov og administrative
delprosjekter.

Politiske delprosjekter er prosjekter som politikerne i hoveds ak skal kartlegg, utrede og finne
løsninger på. Eksempler på områder som inngår i politiske delprosjekter er politisk organisering,
nærdemokratiske ordninger, nytt kommunevåpen, aktiviteter for å bygge felles kultur og
forberede lse av kommunevalget i 2019 . Ledere, medlemmer og representanter i f ellesnemnda,
kommunestyrene , hoved utvalg , råd og andre er sentrale deltakere i disse prosessene.

Delprosjekter med særskilt koordineringsbehov er prosjekter som både politikere og administrasjon
sammen må utvikle og finne løsninger på . Kommuneplan, arbeidsgiverpolitikk, eierskap,
interkommunalt samarbeid og økonomisk politikk og handlingsregler er omr åder der politikere og
administrasjon må ha tett dialog.

Adminis trative delprosjekter handler blant annet om tjenesteutvikling, innovasjon, ny
organisasjonsstruktur, kommunikasjon, digitalisering og eiendomsforvaltning. Det skal skje viktig
koordinering me llom alle delprosjektene.
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2. Vi skal bygge Nordre Follo kommune

2.1. Bakgrunn
Oppegård og Ski fattet i juni 2016 vedtak om å etablere en ny kommune . Dette medførte
forhandlinger i september 2016 og en underskrevet intensjons avtale (vedlegg 1 ) . Navnet på den nye
kommunen er Nordre Follo kommune. Den trer i kraft 1.1.2020, og vil da ha nær 60 000 innbyggere
og om lag 4 000 ansatte.

2.2. Organisering av prosessen
Ved sammenslåing av kommuner skal det etter in ndelingslova § 26 opprettes en f ellesnemnd til å
samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåingen. Fellesnemnda skal behandle alle
prinsipielle forhold som gjelder sammenslutning av kommunene. Den foreløpige fellesnemnda skal
sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i kraft.

Prosj ektet skal ha bred involvering av politikere, ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud ,
i nnbyggere, lag, foreninger og næringsliv .

Byggingen av den nye kommunen organiseres som et prosjekt. Foreløpig fellesnemnd er prosjekteier
og utgjør den politiske ledelsen i prosjektet. Etter vedtak i Stortinget våren 2017 om ny
kommunestruktur og formelt vedtak om sammenslåing i kongelig resolusj on høsten 2017, er
fellesnemnda prosjekteier.

2.3. Prosjektplanens rolle
I intensjonsavtalen mellom Oppegård og Ski står det at foreløpig fellesnemnd skal utarbeide forslag
til prosjektplan og budsjett for fellesnemndas videre arbeid med sammenslutningen av k ommunene.
Videre står det at fellesnemnda innstiller til eksisterende kommunestyrer prosjektplan og budsjett
for sammenslutningen av kommunene.

Prosjektplanen skal synliggjøre prosjektet s mål og rammer , tydeliggjøre ansvar og roller, synliggjøre
omfanget o g vise fremdrift .

Prosjektplanen skal være et levende dokument. Den skal r evideres jevnlig slik at den er oppdatert og
avspeiler hvor man er i prosjektet .

Det er behov for jevnlige risiko analyser for å overvåke risikobildet.

Andre viktige styringsdokumente r er

I ntensjonsavtalen mellom Oppegård og Ski

K ommunikasjonsstrategi med tilhørende tiltaksplan og interessentanalyse (skal utarbeides)

Gevinstreal iseringsplan (skal utarbeides)

Prosjektbeskrivelse for hvert delprosjekt (skal utarbeides)
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Planprogram og ny kommuneplan (skal utarbeides)

Prosjektplanen er i stor grad bygget opp som styringsdokumentet for etableringen av Nye Asker
kommune.

3. B ygge prosessen

3.1. Formelle vedtak og forutsetninger
Pr osessen med å bygge en ny kommune startet med første møte i foreløpig fellesnemnd 16. januar
2017 og avsluttes med at d en nye kommunen trer i kraft 1. januar 2 020.

Figur 1: Byggeprosessen

Stortinget vedtar ny kommunestruktur før sommeren 2017, og kommunene vil kjenne den endelige
kommunestrukturen i forbindelse med dette vedtaket. Deretter a rrangeres et felles møte med de to
kommunestyrene og fylkesmannen . Det kan søkes dispensasjon fra det te kravet. Sammenslåingen av
kommunene vil formelt godkjennes gjennom kongelig resolusjon høsten 2017.

Det skal blant annet ansettes administrasjonssjef og ny ledergruppe, gjennomføres kommunevalg og
konstituer es nytt kommunestyre høsten 2019 . Etter dette er det den ordinære linjeorganisasjonen i
den nye kommunen som leder arbeidet med å realisere kommunen.

Nedenfor følger forslag til faseinndeling av perioden januar 2017 til 1. januar 2020. Det er viktig å ha
med seg at det er mye arbeid knyttet til å real isere den nye kommunen etter dette tidspunktet.
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3.2. Fase 1 planlegging
Frem til kongelig resolusjon høsten 2017

Prosjektorganisasjon en er etablert

Utarbeidet retningslinj er for foreløpig fellesnemnd og foreløpig partssammensatt utvalg

Utredet godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av fellesnemndas
arbeidsform

Utarbeide t forslag t il budsjett for den foreløpige fellesnemndas arbeid

Utarbeide t kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan for arbeidet med å bygge ny kommune og
legge til rette for god inf ormasjon og kommunikasjon med innbyggere og ansatte

Utarbeide t prosjektplan for hele byggeprosessen (vedtak i kommunestyrene)

Gjennomført overordnet risikoanalyse

Administrasjonssjef rekruttert (likelydende vedtak i kommunestyrene)
Utarbeide t omstillingsavtale

Startet a rbeidet med visjon for den nye kommunen som del av kommuneplanarbeidet

Startet utredning sarbeidet for ny p olitisk organisering for den nye ko mmunen

Startet arbeidet med å lage forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre sy mboler for
Nordre Follo kommune

Rekruttert delprosjektledere og - grupper

Delprosjektgruppene har startet kartlegging og utredning
Utarbeide t planprogram for rullering av kommuneplan

Utarbeidet anbudsdokumenter for anskaffelse av HR/økonomi - og
saksbehandle r/arkivsystem

3.3. Fase 2 Gjennomføring første del
Fra kongelig resolusjon høsten 2017 til sommer 2018

Utarbeidet r eglement for fellesnemnda som følger inndelingslovens bestemmelser

Utarbeide t budsjett for hele byggeprosessen (vedtak i kommunestyrene)

Nedsatt delprosjekter som ikke er nedsatt i fase 1
Visjon vedtatt

Politisk organisering vedtatt

Vedta tt nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler for Nordre Follo

Administrativ struktur vedtatt og implementering påbegynt

Ledergruppen i Nordre Follo k ommune et ablert senest 1.6.2018
Nedsatte delp rosjekter med underliggende arbeidsgrupper er i full gang med arbeidet

Risikoanalyser gjennomført ved behov

Enkelt e virksomheter er slått sammen og eventuelt samlokalisert

3.4. Fase 3 Gjennomføring andre del
Produksjons - og leveransefase for prosje ktet, sommer 2018 – sommer 2019
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Administrativ organisering f or Nordre Follo kommune innført

Virksomhetsledere i Nordre Follo er på plass senest 1.12.2018 , og det jobbes med å forsere
dette
Delprosjekter med underliggende arbeidsgru pper har avsluttet sit t arbeid innen sommeren
2019
Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune har overtatt ansvar for drift av aktivitet som
legges over på Nordre Follo

Administrasjonssjef har ansvaret for at alle vesentlige elementer ved
sammenslåingsp roses sen er innført innen 31.7.2019

Prosjektarbeidet er sluttfø rt og er klart for overlevering til linjen

Komm unevalget høsten 2019 er forberedt
Ny kommuneplan er vedtatt

3.5. Fase 4 Avslutning
Overgangen fra to kommuner til en , høsten 2019 – 31.12.19

Kommunevalg gjennomført

Fellesnemnda oppløst
K ommunestyret i Nordre Follo er konstituert og representanter til utvalg og råd er oppnevnt

O mråder/elementer som ikke kan innføres før 1.1.2020 er forberedt

Risikoanalyse for overgangen fra planlegging til iver ksetting er gjennomført

P lanstrategiarbeidet er startet opp

3.6. Overordnet milepælsplan
Milepæler i de fire fasene i prosjektet sammenstilles i en overordnet milepælsplan. Milepælsplanen
nedenfor og utover i planen er foreløpige arbeidsutkast.
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Figur 2: Overordnet milepælsplan

4. Visjon, mål, resultater , aktiviteter og ressurser

4.1. Visjon
Arbeidet med å lage visjon for Nordre Follo kommune er en politisk oppgave, med involvering av
innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og ansatte. Visjonen skal inspirere og gi retning for hvor vi vil
med den nye kommunen. Visjonen bygger på målene for den nye kommunen i intensjonsavtalen.

Visjonen for den nye kommunen bør lages tidlig i prosjekt prosessen med å bygge den nye
kommunen og skal være førende for gjennomføringen a v prosjektet . Visjonen utvikles i forbindelse
med kommuneplanarbeidet.

Arbeidet med å formulere mål, resultater, aktiviteter og ressurser for prosessen er en administrativ
oppgave.

Målet er at den nye kommunen er i drift fra 1.1.2020. Resultater er det vi må ha på plass for å nå
målet. Ressurser eller suksesskriterier må være til stede for at prosessen skal bli vellykket.

Forholdet mellom visjon, mål, resultater, aktiviteter og ressurser er illustrert i figur nedenfor.



10

Figur 3: Pyramide.

4.2. Mål, resultate r, aktiviteter og ressurser

M ål ( det vi skal oppnå med prosessen ):

Nordre Fol lo kommune er i drift fra 1.1.2020.

Resultater (det v i må levere/ha på plass ):

En helhetlig organisasjonsstruktur er etablert
Driftsforstyrrelser er minimert

Kommunenes prosesser er videreutviklet og forbedret

Synergier er realisert og utnyttet

Overordnede styringsdokumenter er utarbeidet

Aktiviteter / s uksesskriterier (de betingelsene som må være oppfylt for at resultatmålene skal nås):

(basert på erfaringer fra andre s ammenslåingsprosesser)

Det etableres en kompetent prosjektorganisasjon med tydelige roller og mandat

Det lages tydelige og gjennomførbare kontrollrutiner på prosessen og dens leveranser

Det skal utarbeides prinsipper for endringsledelse basert på Ski og Op pegård sine kulturer,
verdier og ressurser (ansatte)
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Det legges til rette for involvering og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonene,
og mot innbyggerne, næringsliv og andre interessenter i tråd med kommunikasjonsstrategi

Det gjennomføres et i nnovasjonsarbeid som skal sette utvikling og nytenkning inn i en større
sammenheng for å skape verdi for den nye kommunen

Ressursoptimalisering skal skje ved gjennom prinsippet om at «vi skal gjøre de riktige
tingene» og « vi skal gjøre tingene riktig». In novasjon og ressursoptimalisering henger nøye
sammen.

Ressurser

Byggingen av Nordre Follo kommune er et omfattende endringsarbeid som vil kreve mye ressurser av
organisasjonen . Ressurser i denne sammenhengen defineres som både økonomiske og menneskelige
r essurser. Det må tilføres ressurser utover dagens bemanning i kommunen e for å gjennomføre
prosjektet og påregnes noe bruk av konsulenttjenester der det er behov for kompetanse
kommunene ikke har selv. For å få dette på plass, kreves økonomisk handlingsrom.

Prosjektorganisasjonen
o Politisk prosjektorganisering krever at et gi tt antall personer med politiske verv

deltar aktivt i prosessen med å bygge ny kommune
o Administrativ prosjektorganisering kreve r at et gitt antall personer som er ansatt i de

to kommunene deltar i selve prosjektarbeidet med å bygge ny kommune

Ledere og ansatte : I tillegg til ansatte som deltar i prosjektorganisasjonen vil alle ansatte i
Oppegård og Ski, i varierende grad, bli involvert og fo rve ntes å delta i arbeidet med å slå
sammen de to kommunene på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Bruk av konsulenttjenester: Det vil også v ære behov for å leie inn konsulentbistand på saker
der kommunen ikke har nødvendig kompetanse selv.

Reformstøtte og engangsstøtte skal dekke:
o Utgifter knyttet til (foreløpig) fellesnemnda
o Frikjøp av ressurser, sl ik at det kan kjøpes inn arbeidskraft til å erstatte egne ansatte

som er allokert til å jobbe med Nordre Follo - prosessen. Dette er nødvendig for å
sikre at niv ået og kvaliteten på tjenestene blir ivaretatt frem til 2020.

5. Prinsipper for organisering av prosjektet
I avtalen om Nordre Follo komm une angis prinsipper for etablering av den nye kommunen. Det skal
blant annet tas utgangspunkt i verdiene likeverdighet, raushet, åpenhet, engasjement og respekt, og
bidra til mangfold, innovasjon og nytenking.

Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for byggingen av den nye kommunen, og sikrer at
prosessen er politisk styrt. Fellesnemnda har ansvar for å sørge for involve r ing av øvrige folkevalgte i
Oppegård og Ski, samt innbyggere, lag, foreninger , næringsliv og ansatte .

Det er viktig med t ydelig ansvars - og rolleavklaring mellom politikk og administrasjon.
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Kommuneloven, inndelingsloven og avtalen om Nordre Follo kommun e legges til grunn for politisk og
administrativ prosjektorganisering.

Hovedavtalens bestemmelser om samhandling mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte legges til grunn
for hele sammenslåingsprosessen.

I forbin delse med sammenslåing og eventuelt samlokal isering av virksomheter i
sammenslåingsprosessen, skal b erørte parter i hver av kommunene involveres i tråd med lov - og
avtaleverk. I dialog med arbeidstakerorganisasjonene skal det pekes ut virksomheter/områder som
slås sammen allerede i en tidlig fase av prosjektarbeidet.

6. Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen

6.1. Innledning
Det er viktig å ha en tydelig organisering av arbeidet med å bygge en ny kommune. Figuren nedenfor
viser vedtatt foreløpig organisering av prosjektet (vedt att i foreløpig fellesnemnd 16.1.2017) . Det
skille s mellom politisk og administrativ organisering. Det foreslås noen justeringer av organiseringen
ut fra faseinndelingen av prosjektet, samt at det bør vurderes endringer når administrasjonssjef er
ansatt.

6.2. Politisk organisering i fase 1
Den politiske organisering en består av foreløpig fellesnemn d , foreløpig partssammensatt utvalg og
arbeidsutvalg.
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6.2.1. Foreløpig fellesnemnd
Ved sammenslåing av kommuner skal det etter in ndelingslova § 26 opprettes en f ellesnemnd til å
samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåingen.

I avtalen om etablering av Nordre Follo kommune står det at f ellesnemnda starte r sitt arbeid etter
Storting ets vedtak i 2017. Det er derfor nedsatt en foreløpig fellesnemnd beståend e av 5
representanter fra hver kommune fra 1.1.2017. Medlemmene velges av og blant
kommunestyremedlemmene. Foreløpig fellesnemnd opprettes på samme måte som fellesnemnda.

Den foreløpige fellesnemnda skal sikre politisk koordinering i kommunene fram til fe llesnemnda trer i
kraft. Foreløpig fellesnemnd kan ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før
sammenslutningen er vedtatt av Stortinget. Kommunene stiller nødvendige administrative ressurser
til disposisjon for nemnda.

6.2.2. Foreløpig p artssammensatt utvalg
Foreløpig partssammensatt utvalg har samme sammensetning som det faste partssammensatte
utvalget.

Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd me d bestemmelsene i kommunelovens § 25,
arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen. Fra fellesnemnda oppnevnes en politiker
fra hver kommune, samt fellesnemndas leder og nestleder som arbeidsgivers medlemmer til
partssammensatt utvalg. Fra arbe idstakersiden oppnevner de ansatte ett medlem fra hver
kommune.

Partssammensatt utvalg har samme funksjonstid som Fellesnemnda. Det partssammensatte utvalget
sørger for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i nevnte lov - og
avta leverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget
behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget skal blant annet gi uttalelse i saker som vedrører overordnede pe rsonalpolitiske spørsmål,
retningslinjer og planer, i forbindelse med kommunesammenslutningen.

6.2.3. Arbeidsutvalg
Det følger av avtalen om Nordre Follo kommune at det kan opprettes et arbeidsutvalg bestående av
leder og nestleder samt to rådmenn, jf. også inn delingslova § 26 (6).

Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.

6.3. Administrativ organisering i fase 1
Den administrative organiseringen i fase 1 består av prosjektkoordinator, styringsgruppe,
drøftings foru m, sekretariat og arbeidsgrupper . Det foreslås en justering av vedtatt
prosjektorganisering. For å sikre helhet, god styring og oversikt opprettes delprosjekter og
a rbeidsgruppene underlegges disse.

6.3.1. Prosjektkoordinator
Prosjektkoordinator sørger for alle administrative leveranser til foreløpig fellesnemnd i samarbeid
m ed styringsgruppen. Prosjektkoordinator kan benytte sekretariatet til utredningsoppgaver.
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Prosjektkoordina tor drøfter aktuelle saker med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i
d røftingsforum før sakene se n des til foreløpig f ellesnemnd.

Prosjektkoordinator vil lede prosjektet frem til administrasjonssjef er på plass. Rådmann i Ski vil være
prosjektkoordinator frem til 30.6.2017.

Foreløpig f ellesnemnd gir prosjektkoordina tor fullmakt til å lage prosjektbeskrivelser . Som
hovedregel drøfter p rosjektkoordinator prosjektbeskrivelser og sammensetning av
delprosjektgrupper i drøftingsforum.

6.3.2. Styringsgruppe
Styringsgruppen består av rådmennenes lederg rupper i Oppegård og Ski . Styringsgruppen bistår
pros jektkoordinator med å o ppnevne nødvendige delprosjekter , utarbeide mandat for disse og
kvalitetssikre leveransene. Styringsgruppen kan benytte sekretariatet til utredningsoppgaver.

6.3.3. Sekretariat
Sekretariatet skal

Stille nødvendig utrednings - og kartleggingskompetanse til rådighet
Ivareta det løpende behovet for kommunikasjonsfaglig bistand i prosjektet, i tråd med
ko mmunikasjonsstrategi og tiltak splan
Bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer
Bidra i alt det praktiske rundt prosjek torganisasjonen, herunder metodebistand,
prosjektteknisk støtte og merkantil støtte.
Tilby kurs og opplæring i prosjektledelse for ledere for arbeidsgrupper/delprosjektledere og
prosjektmedarbeidere
Utarbeide og vedlikeholde prosjekthåndbok med maler for m andater, delprosjektplaner og
rapporter

Sekretariatet bistår prosjektkoordinator og styringsgruppen med utredningsoppdrag.

Sekretariatet bestå r av en person fra Oppegård og en fra Ski samt en kommunikasjonsmedarbeider
fra Oppegård. Det vil bli innhentet ad minist rative ressurspersoner ved behov. Sekretariatsleder er
kommunalsjef i Oppegård. Sekretariatsleder har ansvaret for at delprosjekte ne rapporterer i henhold
til fastsatte milepæler og krav.

Ordfører i Oppegård vil i 2017 og 2019 være leder av fellesnem nda. I 2018 vil fellesnemnda ledes av
ordfører i Ski. Politisk sekretariat eller andre administrative ressurser i de respektive kommunene vil
fungere som politisk sekretariat for fellesnemnda.

Bistå med saksforberedende arbeid
Bistå med koordinering og rap portering som prosjektorganiseringen krever
Sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til gjeldende
regelverk
Bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer

6.3.4. Drøftingsforum
Drøftingsforumet skal sikre at Hovedavtalens A (§ 3 - 1 (b)) og arbeidsmiljølovens (§ 8 - 1 og § 8 - 2) krav
til informasjon og drøfting med arbeidstakernes representanter ivaretas, for å sikre
medbes temmelse og medinnflytelse. H ovedtillitsvalgte som oppnevnes til drøftingsforumet
representer er hovedsammenslutningene i kommunene. Drøftingsforumet er en samarbeidsarena for
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overordnet arbeidsgiver - og arbeidstakerside. Forumet behandler saker meldt inn fra både
arbeidsgiver - og arbeidstakersiden.

6.3.5. D elprosjekter
Styrings gruppen oppretter delprosje kter med underliggende arbeidsgrupper for å kartlegge kritiske
områder, foreslå løsninger og forberede saker slik at styringsgruppen kan treffe beslutninger.
Tillitsvalgte og/eller verneombud skal være representert i delprosjektene og arbeidsgruppene d er
d ette er aktuelt, gjerne med lokal representasjon.

Det oppn evnes ledere av delprosjektene.

Arbeidsomfanget ved å være delprosjektleder vil være omfattende og gå over tid . Det vurderes
frikjøp for å sikre en forsvarlig arbeidssituasjon.

D elprosjektene skal utrede og kartlegge behov, definere mål og komme med forsla g til løsninger.
D elprosjektene skal ut fra sitt mandat lage delprosjektplan med tydelige milepæler for arbeidet.

D elprosjektene er selv ansvarlige for å gjennomføre de utredninger som er nød vendige for å oppfylle
sitt mandat, men kan be om utredningsstøtte hos sekretariatet eller i kommuneadministrasjonene
ved behov.

Ledere for delprosjektene holder prosjek tkoordinator løpende orientert om status i arbeidet.

Det opprettes underliggende arbeid sgrupper etter behov.

D elprosjektene med underliggende arbeidsgrupper vil være den viktigste arenaen for involvering og
medvirkning blant ansatte.

Figur 5 : Justert foreløpig organisering.
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6.4. Politisk organisering i fase 2 - 4
Den politiske organiseringen i fase 2 - 4 består av fellesnemnd, partssamm ensatt utvalg,
gruppelederforum og arbeidsu tvalg . Kommunestyrene, formannskap, hovedutvalgene og rådene
involveres etter behov. Figur som illustrerer politisk organisering i fase 2 - 4 fremgår på slutten av
kapittel 6.5.

6.4.1. Fellesnemnda
Etter kongelig resolusjon høsten 2017 nedsettes fellesnemnd og partssammensatt utvalg.

Ved sammenslåing av kommuner skal det etter in ndelingslova § 26 opprettes en f ellesnemnd til å
samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåingen. Fellesnemnda skal behandle alle
prinsipielle forhold som gjelder sammenslutning av kommunene. Fellesnemnda s kal disponere et
eget budsjett. Det er fellesnemnda som eier prosjektet med å bygge den nye kommunen.

Kommunene har ansvaret for sin egen drift frem til og med 31.12.2019. Spørsmål som er av
betydning for den nye kommunen forelegges fellesnemnda før vedtak fattes. Fellesnemnda kan på
eget initiativ uttale seg om saker som er til behandling i kommunenes forskjellige utvalg, og som kan
h a konsekvenser for sammenslåing sprosessen og den nye kommunen, herunder kommuneplanene.

6.4.2. Partssammensatt utvalg
Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens § 25,
arbeidsmiljøloven, inndelingslovens § 26 og Hovedavtalen. Fra fellesnemnda oppnevnes en politiker
fra hver kommune, samt fellesnemndas leder og nestleder som arbeidsgivers medlemmer til
foreløpig partssammensatt utvalg. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte ett medlem fra hver
kommune.

Partssammensatt utv alg har samme funksjonstid som f ellesnemnda. Det partssammensatte utvalget
sørger for at prosessen frem til 1.1.2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i ne vnte lov - og
avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget
behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget skal blant annet gi uttalelse i saker som vedrør er overordnede personalpolitiske spørsmål,
retningslinjer og planer, i forbindelse med kommunesammenslutningen.

6.4.3. Arbeidsutvalg
Det følger av avtalen om Nordre Follo kommune at det kan opprettes et arbeidsutvalg bestående av
leder og nestleder samt to rådm enn, jf. også inndelingslova § 26 (6).

Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.

6.4.4. Gruppelederforum
Det etableres et gruppelederforum under fellesnemnd a . Gruppelederforum er et rådgivende organ
som består av gruppelederne fra begge kommuner, for å konsultere fellesnemnda i arbeidet.



17

6.4.5. Politiske delprosjekter
Det opprettes politiske delprosjekter på områder som er av politisk karakter . Fellesnemnda
kartlegger og utreder, og foreslår løsninger innenfor de politiske delprosjekter. Fellesnemnda
involverer kommunestyrene, formannskapene, hovedutvalgene og rådene og andre ved behov.
Administrativ prosjektledelse bistår fellesnemnd a med kartlegging, utredning og saksforberedels e .

6.4.6. Referansegrupper
Det opprettes referansegrupper for involvering av innbyggere, brukere, lag, foreninger, næringsliv.

Referansegruppene har en rådgivende funksjon.

Referansegruppene kan være eksisterende bruker - og interesseorganisasjoner, eller oppret tes for å
ivareta involvering på et bestemt område.

6.5. Administrativ organisering i fase 2 - 4
Den administrative organiseringen i fase 2 - 4 best år av prosjektledelse, drøfting sforum, sekretariat og
administrative delprosj ekter og delprosjekter med særskilt koordineringsbehov. Figur som illustrerer
administrativ organisering i fase 2 - 4 fremgår på slutten av kapittel 6.5.

6.5.1. Prosjektledelse
Administrasj onssjef vil være prosjektleder og erstatter prosjektkoordinator fra fase 1 .

Styringsgruppen i fase 1 inngår i prosjektledelsen inntil ledergruppen i Nordre Follo er rekruttert.

Etter ansettelse av den nye ledergruppen i Nordre Follo kommune, vil den nye ledergruppen støtte
administrasjonssjefen i ivaretakelse av prosjektledelsen.

Administrasjonssjef sørger for en hensiktsmessig måte å organisere samarbeidet mellom
prosjektledelsen og ledergruppene i Oppegård og Ski frem til 1.1.2020.

Prosjektledelsen vil ha koordineringsansvar for byggingen av den nye kommunen og delprosjektene.
Administrasjonssjef ra pporterer jevn lig om status til fellesnemnd a . Dette innebærer at det
utarbeides og godkjennes nødvendige styrende dokumenter for gjennomføring en av delprosjektene s
arbeid slik at målene i intensjonsavtalen kan nås.

Prosjektledelsen er ansvarlig for at prosjektet er for målstjenlig og effektivt organisert og bemannet.

F ellesnemnd a gir administrasjonssjefen ful lmakt til å lage prosjektbeskrivelser til delprosjektene med
behov for særskilt koordinering og de administrative delprosjektene dersom det ikke er gjort i fase 1 ,
o g har et særskilt ansvar for å hold e fellesnemnd a løpende orientert om status og fremdrift.

Prosjektet med å bygge den nye kommunen har tre typer delprosjekter og administrasjonssjefen har
følgende rolle i disse:

Politiske delprosjekter
- Disse delprosjektene kjennetegnes av oppgaver av politisk karakter.
- Ad ministrativ prosjektledelse støtte r opp und er fellesnemndas arbeid med de politiske

delprosjektene og bidra med kartlegging, utre dning, tilrettelegging og saksforberedelse .
- Når delprosjektenes leveranser foreligger, er det administrasjonssjefen som innstiller til

fellesnemnda.
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Delprosjekter med særskilt behov for koordinering
- Disse delprosjektene kjennetegnes av oppgaver som krever omfattende kartleggi ng,

utredning og planarbeid, med stort behov for koordinering mellom de to kommunene
- Arbeidet med disse oppgavene vil bli gjennomført med hyppige rapporteringspunkter til

politisk nivå, og tettere politisk involvering.
- Når delprosjektene s leveranser foreligger, er det administrasjonssjef som formelt sett

innstiller til fellesnemnda.

Administrative delprosjekter
- Disse delprosjektene kjennetegnes av oppgaver av administrativ karakter.
- Når delprosjektets leveranser fo religger, er det administrasjonssjef som formelt sett

i nnstiller til fellesnemnda.

6.5.2. Sekretariat
I fase 2 - 4 legges s ekretariatet inn under prosjektledelsen, og sekretariatet styrkes med kompetanse
innen for eksempel HR, arkiv, økonomi , prosjekt, innovasjon, digitalisering og fellesnemndsekretær.
Se for øvrig det som står om sekretariatet under fase 1.

6.5.3. Drøftingsforum
Som for fase 1.

6.5.4. Administrative delprosjekter
Som for fase 1.
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Figur 6 : Politisk og administrativ organisering i fase 2 - 4.

6.6. Tillitsvalgte og verneombuds roller i prosjektorganiseringen
I intensjonsavtalen står det at ansatte skal involveres og ivaretas i etableringen av den nye
kommunen. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal inkluderes i hele pr osessen med å bygge ny
kommune, fra drøfting av prosjektbeskriv elser til deltakelse i prosjektstyre, prosjektgruppe eller
referansegruppe, og med representanter fra hver kommune så langt det lar seg gjøre. Dette avgjøres
i det enkelte delprosjekt.

Det er viktig å sikre tillitsvalgte og vernetjeneste tilstrekkelige ram mevilkår for å kunne bidra i
omstillingsprosessen med å bygge en ny kommune. Dette vil blant annet skje gjennom f rikjøp .

Det er b ehov for at fagorganisasjonene finner hensiktsmessig organisering for å d ekke
representasjon i utvalg, delprosjekter og arbeids grupper.

7. Politisk e delprosjekt er
Følgende områder bør defineres som politiske delprosjekter:

Politisk organisering
- Foreslå struktur for politiske utvalg og myndighetsnivå
- Utredning a v nærdemokratiske ordninger (og deltakelse i prosjekt i regi av Kommunal -

og moderniseringsdepartementet, jfr sak i kommunestyrene mars 2017 )
- Utarbeide forslag til delegasjonsreglement
- Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement, øvrige reglement
- Utarbeide modeller for samskaping (f or eks empel sosi alt entreprenørskap) mellom

kommune og frivillighet/samarbeidspartnere

Identitet og felles kultur
- Utarbeide forslag til kommunevåpen (heraldikk) og andre symboler
- utarbeide forslag til aktivit eter og arenaer for å utvikle en ny, felles kultur

Forberedelse kommunevalget 2019

Ledere, medlemmer og representanter i fellesnemnda, kommunestyrene, formannskap,
hovedutvalg, rådene og andre er sentrale deltakere i disse prosessene.

8. Delprosjekter med behov for særskilt koordinering
Omfattende temaer som krever tettere dialog mellom politisk og administrativt nivå defineres som
delprosjekter med behov for særskilt koordinering . Dette er områder det er behov for
utviklingsarbeid.

Det tas utgangspunkt i føringer i intensjonsavtalen .

Kommuneplan er det overordnede styringsdokumentet i en kommune . Kommuneplanen gir mulighet
for overordnet planlegging på tvers av kommunegrensene i tidlig fase, og sammen med temaplaner
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legges grunnlaget for ressursoptimalise ring . Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåing er
fremhever betydningen av at det tidlig formuleres en visjon for den nye kommunen, med involvering
av innbyggere og ansatte.

Fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere,
medarbeidere, tillitsvalgte og verne ombud.

Følgende områder vil ha behov for særskilt koordinering og samspill mellom p olitisk og administrativt
nivå:

Kommuneplan
- Utarbeide felles planprogram
- Utarbeide felles visjon for Nordre Follo kommune
- Implementere FNs bærekraft mål i kommuneplanleggingen
- Definere og ivareta utvalgte fokusområder i kommuneplanleggingen (folkehelse, barn og

unge, miljø, etc.)
- Utarbeide strategier på sentrale områder og i henhold til vedtatte planstrategier 2016 -

2019 ( samfunnssikkerhet og beredskap, nærin g, etc.)

Arbeidsgiverpolitikk
- Utarbeide arbeidsgiverpolitisk plattform for den nye kommunen

Følgende punkter følges i hovedsak opp administrativ t :
o Utarbeide omstillingsdokument
o Kartlegge lønns - og pensjonsvilkår som gjelder (inkl. særavtaler) og avklare behov

for harmonisering
o Kartlegge kompetanse og kompetansebehov i Oppegård og Ski og i den nye

kommunen
o Anbefale av prosess for innfasing av ansatte

Eierskap og interkommunale samarbeid
- Utarbeide forslag til strategi for interkommunalt samarbeid
- Gjennomføre detaljerte risiko - og sårbarhetsanalyser
- Utarbeide forslag til felles, aktiv og profesjonell eierskapspolitikk
- Utarbeide eierskapsmelding
- Utarbeide forslag til organisatorisk tilknytning for kirke - og trossamfunn

Økonomisk politikk og handling sregler
- Utar beide årlig budsjett for sammenslåings prosessen
- Gjennomgå kommunenes posisjoner i fon d, stiftelser, aksjeselskaper, pensjonsfond og

garantiforpliktelser
- Utarbeide forslag til handlingsregler
- Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling
- Utarbeide forslag til økonomi - og handlingsplan for 2020 - 2023 for Nordre Follo

9. Administrativ e delprosjekter
Alle delprosjektene skal sikre godt arbeid med kommunikasjon og endringsledelse samt legge til rette
for gevinstrealisering i den nye kommunen. Det vil bli behov for løpende suppleringer og endringer
av de administrative delprosjektene.
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Oversikten under hvert kulepunkt er ikke uttømmende, og det enkelte delp rosjekt må vurdere
detaljering ut over dette, og i sa ma rbeid med øvrige delprosjekter.

Det skal sikres bred involvering av ansatte.

T jenesteutvikling og innovasjon
- D igitalisering
- Kartlegge og vurdere planbehov, plantyper og planprosesser
- Utvikling av tjenesteområder
- U tvikling av sentraladministrasjon/stab og støtte

Organisering
- Etablere ledergruppe
- A dministrativ organisasjonsstruktur
- Organisering av tjenesteområder
- Organisering av sentraladministrasjon/stab og støtte
- Lokalisering

Kommunikasjon
- Planlegge aktiviteter
- Etablere samhandlingsplattform
- Etablere nettsider for Nordre Follo
- Lage kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan for Nordre Follo
- Kontinuerlig arbeid med informasjon og kommunikasjon

Digitali s ering , IKT, saksbehandlersystem, arkiv, fagsystemer, matrikkelen
- Kartlegge systemer kommunene har, oppgr aderingsbehov, ambisjoner, områder med

behov for nyanskaffelser
- Utarbeide forslag til IKT - pla t tform/infrastruktur
- Matrikkel
- D okumentflyt og dokumenthåndtering

Styring, økonomi, anskaffelser
- Kartlegge organisering av økonomi - og regnskapsfunksjonene
- Kartlegge organisering og internkontroll
- Kartlegge modeller for innfordring
- Kartlegge innkjøpsavtaler og behovet for nye
- Utarbeide anbefaling ti l styringsdokumenter , som reglement, rutiner og planer
- Etablere et styringssystem

Eiendom
- Kartlegge eksisterende kommunale eiendommer og eierforhold
- Vurdere beskaffenhet og fremtidig bruk av kommunale eiendommer
- Verdifastsettelse av eiendommer
- Vurdering av fremtidig eierskapsmodell for kommunale eiendommer
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10. Overordnet risikoanalyse
Det vil bli gjennomfø rt en ov erordnet risikoanalyse for prosjektet.

Formålet er å identifisere uønskede hendelser som kan på virke gjennomføringen av prosjektet.

Ved å ha kjennskap til slike hendelser på et tidlig tidspunkt, vil kommunene kunne ta hensyn til dette
i planleggingen av prosjektet, iverksette risikoreduserende tiltak og derigjennom bidra til å sikre
måloppnåelse i prosessen med å bygge den nye kommunen.

Overordnet risikoanalyse gjentas etter behov gjennom hele prosjektgjennomføringen.

Det forutsettes at d et utarbeides risiko analyser for hvert delprosjekt som oppdateres tilsvarende.

11. Foreløpig budsjett for prosjektet
Utgifter i forbindelse med administr asjon og fellesnemnd søkes i hovedsak dekket innenfor
engangsstøtte/r eformstøtte.

Det s øke s tilskuddsmidl er til infrastruktur og andre tiltak .

12. Prosjektstyrings - og rapporteringsmekanismer
Omfang og varighet på prosjektet, samt ambisjonene for gevinstrealisering tilsier at det er behov for
å etablere styrings - og rapporteringsregime for prosjektet. Dette skal sikre at prosjektet med
delprosjekter leverer i henhold til målsettingene.

Vedlegg
Vedlegg 1 Avtalen mellom Oppegård og Ski om å etablere en ny kommune



Fellesmøtet kontrollutvalget i Oppegård og kontrollutvalget i Ski 
 

Sak 3/17  Valg av revisor for Fellesnemnda  

Innstilling: 

Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene: 

Alt. 1: 

Kontrollutvalget i Ski og Oppegård inviterer Follo distriktsrevisjon IKS og Deloitte AS 
til å komme med tilbud om regnskapsrevisjon av Fellesnemnda for Nordre Follo 
kommune.  Tildelingen skjer på grunnlag av det tilbudet som har lavest totalpris.  
Sekretariatet gis i fullmakt å utforme en detaljert invitasjon.  Innstillingen om valg av 
revisor skal foreligge til de første kontrollutvalgsmøtene i høst. Endelig valg av revisor 
foretas av kommunestyrene. 

Alt. 2:  

Kontrollutvalgene innstiller om at Follo distriktsrevisjon IKS  velges som revisor for 
Fellesnemnda for  Nordre Follo kommune. Endelig valg av revisor foretas av 
kommunestyrene. 

Saksutredning: 

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski behandlet henholdsvis 27. april og 2. mai saker 
om status for kommunesammenslåingen og kontrollaspektene. 

Foreløpig fellesnemnd 

Etter disse møtene ser vi at også Ski kommunestyre vil få seg forelagt saker om bl.a. 
reglement og budsjett for foreløpig fellesnemnd og partssammensatt nemnd.  

Med utgangspunkt i sekretariatets saksframlegg drøftet de to utvalgene juridisk 
status for foreløpig fellesnemnd, regnskapsføringen og revisjonsordningen for 
foreløpig regnskapsnemnd og revisors rapportering til kontrollutvalg(ene).  I de to 
kommunenes arbeid synes det å være lagt til grunn at foreløpig  i relasjon til 
regnskapsføring og revisjon  er et utvalg I Oppegård kommune i medhold av 
Kommuneloven § 10. Behandlingen i respektive utvalg konkluderte med å ta 
ordførers redegjørelse til orientering.  

Med den ordningen som er benyttes, rapporterer revisor for foreløpig fellesnemnd 
formelt bare til kontrollutvalget i Oppegård.  

Fellesnemnd etter Inndelingslova § 26 

Valg av revisor for fellesnemnda 
 
Etter inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom kommunestyrene som 
fylkesmannen innkaller til etter Stortingets vedtak, drøfte valg av revisor for 
fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene.  



Fellesmøtet kontrollutvalget i Oppegård og kontrollutvalget i Ski 
 

I fylkesmannens brev av 24. april d.å. vedr. kommunesammenslåing går det fram at 
kommunene kan søke om dispensasjon fra kravet om felles kommunestyremøte. Ett 
av vilkårene som da må være oppfylt er at revisor er valgt. Etter det vi forstår, ønsker 
kommunene å søke slik dispensasjon. 
 
Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgenes rolle i behandlingen, men NKRFs 
gruppe, jf. sak til forrige møte i kontrollutvalgene, foreslår at en følger normal 
prosedyre med innstilling fra kommunenes kontrollutvalg.  Både kontrollutvalgene og 
kommunestyrene må forutsetningsvis gjøre likelydende vedtak. 
 
Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. En praktisk 
løsning vil være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for 
fellesnemnda. Vi har ikke sett noe vedtak om plasseringen av ansvaret  for dette når 
fellesnemnda er oppnevnt, men antar Oppegård fortsatt skal ta hånd om 
regnskapsføringen?   
Uansett må valget av revisor skje etter Kommuneloven § 78, nr. 3.  Kommunestyrene 
kan etter dette ansette egen revisor, knytte revisjonen til en interkommunal 
virksomhet eller inngå avtale med annen revisor.  Ved det siste alternativet må en 
følge regelverket for offentlige anskaffelser.  
 
Oppegård har i dag konkurranseutsatt sin revisjon og Deloitte er regnskaps- og 
forvaltningsrevisor fram til 1.1.18. Kommunen har opsjon til forlengelse av kontrakten 
med 1 + 1 år og vil ventelig ta stilling til første forlengelse i juni i år.  
Ski er deltaker i Follo distriktsrevisjon og deltakerforholdet kan sies opp pr. 31.12 
med 12 måneders varsel.   
  
Kommunestyrene står fritt til å velge revisjonsordning for Fellesnemnda etter 
innstilling fra kontrollutvalgene.  Valget kan enten skje i egenregi og Follo 
distriktsrevisjon IKS kan da velges uten forutgående konkurranse. Dersom 
kontrollutvalgene ønsker en konkurranse om oppgaven, må kjøpet skje i medhold av 
lov om offentlige anskaffelser som krever at anskaffelser så langt det er mulig skal 
være basert på konkurranse. Den aktuelle anskaffelsen antar vi har en verdi på 
under kr 100 000,- og vil da ikke være omfattet av anskaffelsesforskriften.  Innkjøpet 
vil da kunne skje ved en konkurranse mellom Follo distriktsrevisjon og Deloitte og 
eventuelt andre selskap som inviteres.  
 
Dersom kontrollutvalgene ønsker å begrense konkurransen om dette oppdraget, til 
Follo distriktsrevisjon IKS og Deloitte AS, vil vi peke på at begge selskap leverer 
revisjon av god kvalitet. Vi foreslår at selskapet med lavets pristilbud får anslaget.  
Innstilling kan f.eks. avgis i møtet til Oppegård kontrollutvalg den 7. september og i 
Ski 19. september (møtedato ikke vedtatt ennå).  
  
Vi har i en e-post av 18.5  til rådmennene spurt når revisor for Fellesnemnda bør 
være på plass. Vi har ikke fått svar på dette spørsmålet ennå, men dersom saken 
haster svært, taler dette for at Follo distriktsrevisjon IKS gis dette oppdraget. Da kan 
kontrollutvalgene avgi innstilling om saken allerede på sine førstkommende møter.   

Saken fremmes fra vår side uten innstilling, men med de to alternative forslag til 
vedtak.  



Fellesmøtet kontrollutvalget i Oppegård og kontrollutvalget i Ski 
 

Ås, den 18. mai 2017 
 
Jan T. Løkken 
sekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fellesmøtet kontrollutvalget i Oppegård og kontrollutvalget i Ski 
 

 Sak  4/17   Revisor og kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Innstilling:    

Fellesmøtet er enig om følgende innstilling om vedtak i de to kontrollutvalgene: 

Saken vedr. valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille om valg av revisjonsordning og valg av 
ordning for kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo.  

Saksutredning: 

Utredning av framtidig revisjonsordning og valg av kontrollutvalgssekretariat 

I et notat fra rådmennene til Foreløpig Fellesnemnd av 10. mai  vedr. «Nordre Follo 
kommune – oversikt over selskap» foreslås at Fellesnemnda, jf. Prosjektplanen for 
Nordre Follo kommune, skal foreta en gjennomgang av selskapene med sikte på en 
hensiktsmessig drift og styring av tjenestene.   Det foreslås at Follo distriktsrevisjon 
IKS er blant selskapene som bør prioriteres for en gjennomgang.   Også FIKS er med 
på listen over selskap som skal gjennomgås.  

Sekretariatet minner om at i henhold til Kommuneloven § 78 er det kontrollutvalget 
som skal innstille om valg av revisjonsordning og valg av revisor. Sekretariatet 
forbereder sakene for kontrollutvalget, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 20.   Etter dette 
mener vi det tilligger kontrollutvalgene å innstille  om hvilken revisjonsordning som vil 
være mest hensiktsmessig for den nye kommunen.  

Tilsvarende mener vi må gjelde for vurderingen av framtidig kontrollutvalgs- 
sekretariat. 

Valg av revisor i den nye kommunen 
 
Inndelingslova § 26 bestemmer at fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale 
i den nye kommunen, inkludert revisor. Ansettelsen skal skje etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de to kommunene.  Samarbeidsavtalen om Nordre Follo 
kommune tar allerede høyde for at fellesnemnda kan vedta bl.a. revisjonsordning 
etter innstilling fra de to kontrollutvalgene etter at Stortinget har gjort sitt vedtak.  

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt 
samarbeid. 

 
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen 
 
Tilsvarende regler som for revisor gjelder for valg av kontrollsekretariat. På dette 
punktet har ikke kommunestyrene i Ski og Oppegård gitt noen fullmakt til den 
kommende fellesnemnda ennå.  



Fellesmøtet kontrollutvalget i Oppegård og kontrollutvalget i Ski 

Kommunestyrene kan her gi fullmakt til å videreføre dagens sekretariatsordning for 
den nye kommunen eller konkurranseutsette oppdraget, jf. anskaffelsesregelverket.  
Begge alternativ vedtas etter innstilling fra kontrollutvalget.  
NKRFs prosjektgruppe anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede 
saken for kontrollutvalgene.  

Ås, den 18. mai 2017 

Jan T. Løkken 
sekretær 

Vedlegg :  Nordre Follo kommune – oversikt over selskap, fra rådmennene datert 
10.5.17

. 
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Notat  
 
Til  Foreløpig Fellesnemnd 
Fra  Rådmennene 

 
Nordre Follo kommune - Oversikt over selskaper 
 

 

I avtale for Nordre Follo kommune står det følgende i § 9: 
 
«Antall interkommunale selskaper og samarbeid skal reduseres.  
 
Det skal gjøres en gjennomgang av samarbeidsavtaler og interkommunale tjenester med 
sikte på en hensiktsmessig drift og styring av tjenestene. Fellesnemnda gis i oppdrag å 
utrede hvilke som bør reforhandles og hvilke som bør drives i egen regi. 
 
Ved avvikling av interkommunale samarbeid vil den nye kommunen søke å ivareta eventuell 
overtallighet gjennom forhandlinger med øvrige eierkommuner. 
 
Fellesnemnda skal også gjennomgå øvrige samarbeidsavtaler, herunder regionale og 
internasjonale samarbeid» 
 
Prosjektplan for Nordre follo kommune, delprosjekt 8 delprosjekter med behov for særskilt 
koordinering sier følgende: 
«Eierskap og interkommunale samarbeid 
- Utarbeide forslag til strategi for interkommunalt samarbeid 
- Gjennomføre detaljerte risiko - og sårbarhetsanalyser 
- Utarbeide forslag til felles, aktiv og profesjonell eierskapspolitikk 
- Utarbeide eierskapsmelding 
- Utarbeide forslag til organisatorisk tilknytning for kirke- og trossamfunn» 
 
Interkommunalt selskap, IKS der både Ski og Oppegård er deltakerkommuner 
selskap Eierkommuner ( % og 

eierandel) 
Kommentar 

Follo Brannvesen IKS Oppegård    22% 
Ski                25% 
Enebakk 
Nesodden,  
Frogn og Ås 

Selskapet består i dag av gamle 
søndre og nordre Follo 
brannvesen. Sammenslåing 
kom etter endring i 
branndistrikter. 

Follo Ren IKS 
 

Frogn 
Nesodden 

Oppegård har fattet vedtak om 
uttreden av selskapet under 



Oppegård    23,8% 
Ski                26,1% 
Ås 

forutsetning av at Ski 
kommune vedtar det samme. 

Krise og incestsenteret i Follo 
IKS 

Ås 
Ski                 1 av 7 
Oppegård     1 av 7 
Nesodden 
Frogn 
Vestby 
Enebakk 

Før sammenslåingen av de to 
reiste Oppegård spørsmål om 
IKS er egnet organisasjonsform 
bl.a. med sikte på 
kostnadsstyring.  
Det bør vurderes om 
sammenslåingen har gitt 
ønskede synergieffekter. 

Nordre Follo renseanlegg IKS Oppegård   33 % 
 Ski              58 % 
 Ås 

Det er utfordringer knyttet til 
kapasitet og varierende kvalitet 
på avløpsnett. 
Oppegård har i sin eiermelding 
tatt opp at organisasjonsform 
bør vurderes.  
 

Follo lokalmedisinske senter 
IKS 

Enebakk 
Frogn 
Nesodden 
Oppegård   23 % 
Ski               26 % 
 Ås 

Selskapet tilbyr telefonsentral, 
legevakt og døgnpost for 
kommunalt akutt syke 
pasienter. Selskapet ble stiftet i 
2015 bl.a. med sikte på å kunne 
tilby lovpålagte døgnplasser for 
øyeblikkelig hjelp. 

Ny 110-sentral for politidistrikt 
Øst 

38 kommuner i hele 
politidistrikt Øst 

IKS under opprettelse med 
sikte på etablering på Ski 
politistasjon i anledning krav ifb 
politireformen og nytt 
politidistrikt Øst. 

 
Interkommunalt selskap, IKS der kun Ski er deltakerkommune ( dvs. ikke Oppegård) 
Follo distriktsrevisjon IKS Enebakk 

Nesodden 
Ski     34,8 % 
Ås 

Oppegård er ikke medlem av 
dette selskapet etter at de 
trådte ut pr 31.12.15. 
Det bør gjøres en vurdering på 
fremtidig revisjonsløsning for 
Nordre Follo kommune. 
 

Follo kvalifiseringssenter IKS  
 

Frogn 
Ski             2 av 5 
Vestby 

Selskapet skal gi voksne 
minoritetsspråklige opplæring i 
norsk og samfunnsfag, slik at 
de kvalifiseres til videre 
utdanning og arbeid.  
Oppegård kommune driver 
denne tjenesten i egenregi. 

 
Kommuneloven § 27 samarbeid: 
Follo Barnevernvakt Oppegård, Enebakk, Frogn, 

Nesodden, Ski, Vestby og Ås 
Virksomheten har vært 
organisert som § 27 tiltak, men 



er nå organisert som IKS. 
Tjenesten er lokalisert hos 
politiet. Fungerer etter hensikt. 

FIKS (Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat) 

Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski 
, Vestby og Ås. 

Styret i FIKS har arbeidet for å 
styrke FIKS ved å undersøke 
mulighetene for å få i stand en 
fusjon med Romerike 
kontrollsekretariat IKS. Etter at 
en kommune på Romerike i 
vinter gikk imot en slik fusjon 
ble denne planen lagt bort. 
Senere tok FIKS kontakt med 
Kontrollsekretariatet i Østfold 
og drøftet mulighetene for en 
sammenslåing med dem. Dette 
selskapet er interessert, men i 
et lengre tidsperspektiv. 
 
 

Follo kemnerkontor Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, 
Vestby og Ås 

Oppegård har i eiermelding 
uttrykt at virksomheten er 
hensiktsmessig organisert 

    . 
§ 28b, administrativt vertskommunesamarbeid:   
 
Follo Barne og ungdomsskole Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, ski, Vestby og Ås 
Ble organisert etter § 28b 
(vertskommune) i 2010. 
Ny skole under planlegging på 
Langhus. Ny organisasjonsform 
synes å fungere 
tilfredsstillilende. 

 
 
 
 
Aksjeselskap: 
Empo AS Ski kommune 100 % samme formål og brukergruppe 

som OK industrier AS.  

OK industrier AS Oppegård kommune 100 % samme formål og brukergruppe 
som EMPO AS. 

Alarmsentral Brann Øst AS 
  

Under avvikling erstattes av ny 110-sentral som 
følge av nytt politidistrikt Øst 

Follo Futura AS Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, 
Vestby, Ås og Akershus Fk. 

Har vært gjennom en turbulent 
periode med omlegging. Anses 
hensiktsmessig organisert. Bør 
vurdere betydning av 
kommende regionreform. 

 
 
Administrativt samarbeid basert på avtale om drift mellom kommunene: 



Landbrukskontoret Oppegård, Frogn, Nesodden, 
Ski, Vestby og Ås 

Anses hensiktsmessig 
organisert og drevet 

Follo byggetilsyn Follo Byggetilsyn er et felles 
tilsynskontor for kommunene 
Frogn, Oppegård, Enebakk, Ski, 
Nesodden og Ås. 

Kontoret holder til i Ski rådhus 
og har for tiden to ansatte 

Fagrådet for vann og 
avløpsteknisk samarbeid i Indre 
Oslofjord 

Oppegård, Hurum, Røyken, 
Bærum, Oslo, Frogn, Ski, 
Nesodden, Vestby og Ås 

Oslo ivaretar det daglige 
arbeidet.  
•koordinere overvåkning av 
miljøforholdene i fjorden 
•rapportere og redusere 
forurensningstilførslen til 
fjorden 
•bygge nettverk for å kordinere 
og utnytte ressursene i 
medlemskommunene 

 
 
Når det skal foretas en gjennomgang av selskapene og samarbeidsavtalene er det 
hensiktsmessig drift og styring av tjenestene som skal ha fokus iht samarbeidsavtalen.  
Rådmennene anbefaler en trinnvis tilnærming der man ser på de selskaper det haster mest 
med først og så tar de «minst viktige» til slutt. 
 
De selskapene man bør ta først er følgende: 
 
Follo Ren IKS: 
Det har i noen tid vært politisk misnøye med Follo Ren. Oppegård kommune har vedtatt at 
de vil ut av selskapet og vurdere annen drift/tilknytning.  Dette under forutsetning av at Ski 
kommune vil det samme.  Det er forberedt sak til kommunestyret i Ski kommune som 
kommer opp 15. mai. 
 
Follo Distriktsrevisjon AS: 
Oppegård er ikke lenger medlem av Follo distriktsrevisjon AS.  Ski kommune eier ca 34 % av 
selskapet.  Det bør settes i gang en vurdering av hvilken revisjonsløsning man skal ha for 
Nordre Follo kommune. 
 
Follo kvalifiseringssenter IKS: 
Ski kommune er en av tre eiere av dette selskapet som er lokalisert i Ski. Selskapet tilbyr 
språkopplæring og introduksjonsprogram. Oppegård kommune tilbyr dette i egenregi og 
som en del av voksenopplæringen.  Fremtidig organisering bør gjennomgås.  Det er nylig 
gjennomført en evaluering av selskapet. En av hovedutfordringene er samhandling og ønske 
om sterkere eierskap og involvering fra kommunens administrasjon. Evalueringen bør inngå 
i vurderingen av fremtidig drift og organisering. 
 
Follo lokalmedisinske senter IKS:   
Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og 
omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommunene og i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. Ny akuttmedisinskforskrift stiller omfattende krav til tjenesten. 



Det har vært en drøfting vedrørende hvorvidt det er hensiktsmessig å organisere dette som 
IKS, eller om Oppegård og Ski kommuner, som eier ca. halvparten av selskapet, bør eie og 
drive dette alene og tilby tjenester til de øvrige som eier i dag. 
 
 
Deretter bør følgende drøftes: 
 
Empo AS og OK Industrier AS: 
Ski kommune eier Empo AS og Oppegård kommune eier OK Industrier AS.  Begge disse 
selskapene er heleide aksjeselskaper. Selskapene har samme formål og noenlunde samme 
brukere av tilbudet. 
Selskapene er viktige redskaper for kommunene for å kunne tilby meningsfylt arbeid for 
personer med nedsatt arbeidsevne. 
 
Begge selskapene er drevet med VTA midler fra NAV og tilbyr diverse tjenester som 
kopiering digitalisering, utkjøring av dagligvarer, pakking, montering, hentetjenester, 
produksjon og salg av ved, kassevask, utsendelser, etikettering og plastsveising.  I tillegg 
kommer tv produksjonen ved EMPO AS.    Begge selskapene er avhengige av å få eksterne 
oppdrag samtidig som disse må være tilpasset brukergruppens kvalifikasjoner. 
 
Det bør vurderes om selskapene skal bestå hver for seg eller om man skal se de samlet for å 
kunne tilby større fleksibilitet og mer tilpasset tilbud til brukerne. 
 
 
 
 
 
Audun Fiskvik Lars Henrik Bøhler 
Rådmann  rådmann 
 
 
Saksbehandler: Tove Næs, Ski kommune 
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Sak 5/17  Utvalgenes arbeid og aktuelle saker – behov for 
samordning 

Innstilling: Diskusjonen om utvalgenes arbeid og mulig samordning videreføres i 
neste fellesmøte  

Saksutredning: 

Sekretariatet foreslår at utvalgslederne i denne saken først orienterer muntlig om 
arbeidet i sitt utvalg. 

Begge kontrollutvalg bør hver for seg og sammen gjennomgå sine prioriteringer i lys 
av sammenslåingsprosessen. Både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan sees 
i sammenheng med prosjektplanen for Nordre Follo kommune, for eksempel 
forvaltningsrevisjonen av EMPO AS.  Begge utvalg kan også ha nytte av en mer 
generell erfaringsutveksling.  Dette kan bl.a. omfatte:  

• tema som er prioritert til forvaltningsrevisjon 
• tema for selskapskontroll 
• ambisjonsnivå forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 
• utvalgenes fullmakter til å velge prosjekt 
• generell erfaringsutveksling 

 
1. Forvaltningsrevisjon 

Begge kommunestyrer har vedtatt planer for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 
etter innstilling fra kontrollutvalgene. Ski gjennomfører i år tre forvaltningsrevisjoner 
(eiendomsforvaltning, byutvikling og anskaffelser), mens Oppegård har vedtatt to       
(vedtaksoppfølging og internkontroll i barnehager)  

 

Følgende prosjekter prioriteres for Ski kommune for 2017 – 2020: 

 

Prosjekt Aktuelle tema 
 
Forvaltningsrevisjon av 
personaladministrasjon 

- kommunens oversikt og styring med    
  personalet.  
- rekruttering og kompetanse 
- sykefraværsstatistikk 
- sykelønnsrefusjon NAV 

 
Forvaltningsrevisjon av investeringer 
og gjeld 
 

-bruk av statstilskudd 
- investeringsprogram  
- sårbarhet ved renteoppgang 
- gjeldsbyrde 

 
Forvaltningsrevisjon – Innkjøp 

-oppfølging lov om offentlige anskaffelser 
-kvalitetssikring 
-kompetanse 
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Forvaltningsrevisjon av Internkontroll 

- etterlevelse av lovverk i 
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse 

 
Forvaltningsrevisjon av barnehagedrift 

-likebehandling av private og offentlige 
barnehager 
-kvalitet i barnehager 
 

 
Forvaltningsrevisjon av grunnskoledrift 

- tilpasset opplæring 
-trivsel og kompetanse blant lærere og 
elever 

 
Forvaltningsrevisjon av Pleie og 
omsorg 
 

-kapasitet 
-oppfølging samhandlingsreformen 
-samarbeid Ahus og lokalmedisinsk senter. 
-kompetanse 

 
Forvaltningsrevisjon av 
ressurskrevende brukere 

- kvalitet 
-ressurser 
-refusjon av utgifter 

 
Forvaltningsrevisjon av 
flyktningetjenesten 

 
-integrering 
-bolig, barnehage, skole og arbeid 

Forvaltningsrevisjon av byutvikling -organisering 
-reguleringsplaner 
-infrastruktur 
-kapasitet i planarbeid og 
byggesaksbehandling 

 
Forvaltningsrevisjon av bærekraftig 
lokalsamfunn 

 
-oppnåelse av miljømål ved urbanisering.  
 

 
Forvaltningsrevisjon av 
infrastrukturprosjekters belastning 

-konsekvenser for innbyggere og bedrifter 
ved langvarig anleggsarbeid. 
-effektivitet i prosjektgjennomføring 

 
 
Forvaltningsrevisjon av IKT 

-opplæring og kompetanse 
-system og rutiner for å redusere/forhindre 
IKT risikoer 
-drift og vedlikehold 
-informasjonssikkerhet 
-beredskap 

 
Forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltning 

 
-vedlikehold  
-sikkerhet 
-system for eiendomsforvaltning 

 
Forvaltningsrevisjon av 
Byggesaksbehandlingen 

-likebehandling 
-omdømme  
-informasjon 

Forvaltningsrevisjon av 
vedtaksoppfølging 

-investeringsvedtak 
-delegasjon 
- system for å holde oversikt over 
iverksetting/oppfølging 

Forvaltningsrevisjon av et selskap -Måloppfyllelse 
-Effektivitet 
-økonomistyring 
(jf. plan for selskapskontroll) 
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Følgende prosjekter prioriteres for Oppegård kommune for 2017 – 2020: 

 Tema    Nøkkelpunkter 

1  Prosjektstyring i investeringsprosjekter innen 
tjenesteområdet Eiendom 

• Prosjektstyring 

2  Vedtaksoppfølging  
 

• Kvalitetssikring av 
saksforberedelse 

• Status for oppfølging av 
vedtak 

• Administrativ delegasjon 
3 Saksbehandling i byggesaker  

 
• Systemer og rutiner for 

saksbehandling 
• Regeletterlevelse 

4 Psykososialt læringsmiljø  
 

• Ivaretakelse av 
enkeltelevers rettigheter til 
spesialundervisning etter 
opplæringslovens § 9a. 

5  Innbyggerdialog og service overfor 
innbyggerne  
 

• Kvaliteten på informasjon 
om tjenestetilbud til 
innbyggerne 

• Forventninger til tilbudene 
6  Internkontroll/system for avviksmeldinger i 

barnehager  
 

• Etablering av rutiner for 
internkontroll/avviksmelding 

• Kjennskap til og etterlevelse 
av rutiner blant ansatte 

7  Fornyelse og rehabilitering av kommunale 
bygg  

• Vedlikeholdsplan 
• Vedlikeholdsetterslep 

8 Tjenester innen psykisk helse og rus for 
barn og unge  
 

• Forebyggende arbeid 
• Tjenestetilbud til barn og 

unge 
• Samordning og 

koordinering av tjenester 
9 Investeringer innen Vann, avløp og 

renovasjon (VAR)  
• Prosjektering og 

prosjektstyring 
10  Tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid i 

kommunen  
• Boligtilbud 
• Kompetanse/kapasitet 

11 Informasjonssikkerhet  • Behandling av 
personsensitiv informasjon 

• Risiko for regelbrudd 
• Tilgjengeligheten og 

fullstendighet av 
virksomhetskritisk 
dokumentasjon  
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Begge kommunestyrene vedtok at prioriteringene ikke er til hinder for at 
kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon 
innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   Ski har vedtatt at 
kontrollutvalget årlig fremmer en sak for kommunestyret om forvaltningsrevisjon det 
påfølgende år, jf. sak 29/16. 

2. Selskapskontrollen 

Kommunestyret i Ski har vedtatt følgende plan for perioden: 

- 2018  Eierskapskontroll  med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer 
gitt nasjonalt og lokalt. 

- 2019 Forvaltningsrevisjon av EMPO AS  
- 2020 Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt 

Kommunestyret i Oppegård behandlet i sak 59/16 kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll for 2017 – 2020. Kontrollutvalgets foreslo en kontroll etter de samme 
retningslinjer som Ski ovenfor og  forvaltningsrevisjon av  OK industrier (har samme 
mål og brukergruppe som EMPO AS).  Kommunestyret strøk utvalgets forslag til plan 
og påla i stedet kontrollutvalget årlig å fremme en sak for kommunestyret om 
selskapskontroll for påfølgende år. 

3. Andre saker 

Når det gjelder andre saker, viser vi utvalgsledernes orienteringer i møet og til 
kontrollutvalgenes årsrapporter som kan leses på www.follofiks.no.  

 
Ås, den18. mai 2017  
 
Jan T. Løkken 
sekretær 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.follofiks.no/
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Sak 6/17 Neste fellesmøte 

Innstilling:   Neste fellesmøte holdes torsdag 21. september 

 

Saksutredning:   

Det kan bli endring av dato dersom framdriften mot ny kommune tilsier noe annet. Vi 
foreslår at møtene holdes annenhver gang i hver kommune.  

 

Ås, den 18. mai 2017  

Jan T. Løkken 
sekretær 
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