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KONTROLLUTVALGET I NORDRE FOLLO 

PS 01/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00139-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 5-19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 

SAKSUTREDNING: 

Nordre Follo kommunestyre vedtok 17.10.19 sak 5/19 Valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019-2023.  

Det legges opp til at kontrollutvalgets nyvalgte medlemmer og/eller møtende vara og 
sekretær presenterer seg. 

Ås, 08.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret Nordre Follo 
Møtedato: 17.10.2019 
Sak: 5/19 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 19/167-3 

Tittel: Saksprotokoll - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 

Kommunestyret Nordre Follos vedtak 17.10.2019 

Saksutskrift fra fellesmøte for kontrollutvalgene vedr. politisk struktur i Nordre Follo ble referert i 
møtet. Saksutskriften følger med protokollen 

Repr. Hanne Opdan (Ap) krevde at valget skulle foretas som forholdsvalg jf. Kommunelovens § 7-4. 

Repr. Bondevik (Krf) fremmet forslag om at Kontrollutvalget skal ha 9 representanter 

Votering: 
Bondeviks forslag ble vedtatt med 27 (Ap, V, Sp, SV, Rødt, Krf, MDG)stemmer mot 20 (H, Frp, PP) 

Følgende listeforslag ble innlevert: 

Liste 1: H, PP, Frp: 

Jarle Ørnebo (Frp) 

Georg Stub (H) 

Kirsten Torp (H) 

Torill Bisgaard (H) 

Vara 

Helge Underland (H) 

Lars Chr. Bilet (Frp) 

Dag Mork Ulnes (H) 

Natasha P. Dias (Frp) 

Gro Underland (H) 

Karin Kværner, FrP 

Liste 2: Ap, MDG, V, Sp, SV, R, Krf: 
Venstre Ketil Larsen 
MDG Ingrid Kalstad-Sjødalstrand 
Ap Trond Gram 



1/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer - 19/00139-1 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer : Saksprotokoll KST sak 5-19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023

Ap Bodil Slettvold Øvergård 
SV Bård Hogstad 
Venstre Svein Kamfjord 
KrF Kurt Soltveit 
Ap Rune Sletner 
MDG Torill Arna Magnerud 
Ap Anne-Grethe Eriksen 
 
 
 
Det ble gjennomført skriftlig votering. Oddbjør Lager Nesje og Anne Kristine Linnestad ble valgt til 
tellekorps 
 
Voteringen ga følgende resultat: 
Ap, MDG, V, Sp, SV, R, Krf  27 stemmer 
H, PP, Frp   20 stemmer 
 
 
2 lister til Kontrollutvalget gir følgende resultat: 

 Ant.liste- 
stemmer 

Div 
m/1 

Div 
m/2 

Div 
m/3 

Div 
m/4 

Div 
m/5 

Div 
m/6 

  

Ap, MDG, V, Sp, 
SV, R, Krf 

27 27,00 13,50 9,00 6,75 5,40 4,5   

H, Frp, PP   20 20,00 10,00 6,67 5,00 4,00    

 

Ap, MDG, V, Sp, SV, R, Krf får 5 representanter 
H, Frp, PP får 4 representanter 

Jarle Ørnebo er foreslått som leder 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Ketil Larsen er forslått som nestleder 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
 
Følgende personer er valgt til medlemmer og varamedlemmer i Kontrollutvalget: 
 

 

Etter dette lyder Kommunestyret Nordre Follos vedtak slik: 
1. Kontrollutvalget skal ha 9 medlemmer 
2. Kontrollutvalget skal ha følgende medlemmer og varamedlemmer: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Ketil Larsen, V, nestleder 
2. Ingrid Kalstad-Sjødalstrand, MDG 
3. Trond Gram, Ap 

1. Svein Kamfjord, V 
2. Kurt Soltveit, Krf 
3. Rune Sletner, Ap 
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4. Bodil Slettvold Øvergård, Ap 
5. Bård Hogstad, SV 

4. Torill Arna Magnerud, MDG 
5. Anne-Grethe Eriksen, Ap 

  

6. Jarle Ørnebo (Frp), leder 
7. Georg Stub (H) 
8. Kirsten Torp (H) 
9. Torill Bisgaard (H) 

1. Helge Underland (H) 
2. Lars Chr. Bilet (Frp) 
3. Dag Mork Ulnes (H) 
4. Natasha P. Dias (Frp) 
5. Gro Underland (H) 
6. Karin Kværner, FrP 
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KONTROLLUTVALGET I NORDRE FOLLO 

PS 02/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00142-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av 

 Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
 Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring  
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget. 
Folkevalgtopplæringen foreslås delt opp i følgende moduler: 

Modul Tema Dato 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 18.11.19 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 
Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Modul 4 Kontrollutvalget i media 
Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll 
Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar 

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til 
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte.  
Modulene vil bli gjennomgått av sekretariatet.  

I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse 
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i 
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.  

Det vil legges frem en felles sak for deltakelse på kurs og konferanser 2020 i neste 
møte. Eksterne kurs og konferanser vil bli ført opp i kontrollutvalgets aktivitetsplan. 

Reglement for kontrollutvalget 
I forslag til politisk reglement for Nordre Follo fremgår det følgende om 
kontrollutvalget: 
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 Side 2 av 3 

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 9 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. 

 
 
Bestemmelsen er i hovedsak en gjengivelse av det som følger av lov og forskrift. 
 
 
Strategi-/handlingsplan for kontrollutvalget 
Kontrollutvalget i Oppegård har hatt egen handlingsplan for sitt arbeid. 
Kontrollutvalget Ski har hatt egne retningslinjer for sitt arbeid. 
Disse ligger tilgjengelig på www.follofiks.no under styringsdokumenter for det 
respektive kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget i Nordre Follo bør vurdere om det skal utarbeides en strategi-
/handlingsplan for utvalgets arbeid årlig eller for hele valgperioden. 
 
Det foreslås at saken tas opp til ny vurdering når kontrollutvalget har fått mer erfaring 
i arbeidet. 
 
 
Kontrollutvalgets aktivitetsplan  
For å holde oversikt over oppgavene har kontrollutvalget en rullerende aktivitetsplan. 
Denne ligger under sak om Referat og orienteringer. Planen blir ajourført etter hvert 
møte og legges frem på utvalgsmøtene til orientering. Det foreslås at ordningen med 
en aktivitetsplan videreføres. 
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 Side 3 av 3 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 11.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Opplæring - fremdrift
• Modul 1 - Kontrollutvalgets rolle og ansvar 
• Modul 2 - Kontrollutvalgets planarbeid 
• Modul 3 - Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll
• Modul 4 - Kontrollutvalg i media 
• Modul 5 - Kommunedirektørens internkontroll 
• Modul 6 - Økonomistyring og regnskap. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget - rolle og ansvar

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 1
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lovgrunnlag og veiledere
• Kommuneloven – del 7 – egenkontroll 
• Forskrift for kontrollutvalg og revisjon
• Kontrollutvalgsboken (KMD)
• FKTs samleside for veiledere:

– Sekretariat for kontrollutvalg
– Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
– Høring i kontrollutvalget? FKTs veileder for høringer

• «Møte er satt»(KS)



2/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00142-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Grunnlag for kontrollutvalgets arbeid
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets rettigheter, jf. § 23 -2
• Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 

nødvendige for å gjennomføre sin kontroll
• Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 

møter i folkevalgte organer i kommunen
• Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 

kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. 
Ett av de andre medlemmene kan utøve denne 
retten på kontrollutvalgsleders vegne
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget må ha tilstrekkelige rammer



2/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00142-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Alltid  
habil Alltid 

uavhengig

Alltid 
beredt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lytte, drøfte, 
konkludere

Opptre som 
kollegium
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet –
jf. § 23- 2

Kontrollutvalget skal påse at 
• a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte 
• b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak 
• c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

• d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

• e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen 
av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets funksjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor 
revisor – regnskapsrevisjon, jf § 23- 2

1. Påse at årsregnskapet blir revidert på en trygg måte
2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
3. Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med:

a) lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
b) kontrakt, instruksar eller avtaler med revisor

Påse at årsregnskap blir 
revidert på en betryggende 
måte
a) Kvalifikasjonskrav
b) Vandel
c) Uavhengighet
d) Kvalitetskontroll-

systemet i 
revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i 
revisjonsarbeidet
a) planleggingsfasen
b) interimsfasen
c) årsoppgjørsfasen
d) etterlevelsekontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med 

a) bestemmelser som følger av 
lov og forskrift, herunder 
kommunal revisjonsskikk 
(GKRS)

b) kontrakt, instrukser eller 
avtaler med revisor
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Bestilling av revisjonsprosjekt

Bestilling

Tilstede i kontr.utv. ved 
overlevering av rapport

Prosjektgjennomføring
- Oppstart
- Utlede revisjonskriterier
- Datainnsamling
- Analyse
- Rapportskriving
- Kvalitetssikring
- Dokontrollutvalgmentasjon

Utarbeidelse av prosjektplan

Holde seg orientert om 
framdrift

Vurdere evt. forslag til 
justeringer

Rapportering til kommunestyret

Behandle revisjonsrapport

Tilstede i kom.styret

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens  oppgaver

Oppfølging

Bestillingsdialog

Underveisrapportering

Presentasjon av funn



2/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00142-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Innhenting av informasjon til 
kontrollutvalget

• Orientering fra kommunedirektør
• Revisjonens arbeid (rapporter)
• Sekretariatets arbeid (div. utredninger)
• Juridisk betenkning
• Granskning 
• Høring
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Men kontrollutvalget 
er ikke alltid 
rett adresse!

Kontrollutvalget skal ikke ha 
informasjon bare for at det er gøy
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

16

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk og 
politiske omkamper

Forskriften § 1:
– Utvalget skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er 
foretatt av kommunens 
folkevalgte organer

– Men kan kontrollere andre 
folkevalgte organ

– Kan si fra hvis kommunestyret 
er  i ferd med å foreta et ulovlig 
vedtak
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Henvendelser - hvor går grensen?

Enkeltsak?

Systemfeil?

Varsling?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets og andre aktørers rolle
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariatet
• Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 

kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

• Sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget

• Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles 
av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget
• Sekretær må ha nødvendig kapasitet og kompetanse
• Må ikke være beskjeden med å bruke sekretariatet
• Sekretariatet er utvalgets forlengede arm og utvalget 

bestiller gjennom sekretariatet
• Det er kontrollutvalget som skal ha styringen
• Sakslisten skal godkjennes av kontrollutvalgets leder
• Alle saker som kommer inn skal til sekretariatet, plikt 

til journalføring og arkivplikt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget

Oppsummert: 
• Sekretariatet har «rådmannsfunksjonen» 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunestyret vs. kontrollutvalget
• Bare kommunestyret som kan instruere 

kontrollutvalg
• Eget reglement for kontrollutvalget
• Rapporteringsplikten til kontrollutvalget
• Leder evt. personen som sitter i kommunestyret må 

fronte saker, hvordan? Tidsramme?
• Skal ha sitt eget budsjett – skal gå direkte til 

kommunestyret
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Ordfører vs. kontrollutvalget
• Ordfører har møterett og talerett i kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• Kontrollutvalget kan kontrollere ordføreren 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• kommunedirektør må innkalles til enkeltsaker – men 

han kan være tilhører i åpne møter
• Viktig å bygge et godt forhold til kommunedirektør
• Rådmann bør informere om saker tidlig
• Utvalget kan ikke pålegge, men kan bare anmode 
• Skal kunne spørre om hva om helst, men ikke plage 

kommunedirektør
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget forts.
• Kommunedirektøren skal ha anledning til å uttale seg 

om saker fra kontrollutvalget som skal til 
kommunestyret, jf. 23 - 5

• Noen unntak: 
o Valg av revisjonsordning og revisor 
o Valg av sekretariatsordning og sekretær  
o Budsjettforslag for kontroll og revisjon
o Årsmelding for kontrollutvalget 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
• Revisjon kan ikke være sekretær for kontrollutvalg,  jf. § 23-7
• Rett til å møte i kontrollutvalget, jf.  § 24-3
• Plikt til å gi informasjon
• Revisjonen skal også bistå kontrollutvalget
• Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller fra revisor.
• Forventningsavklaring ifm. presentasjoner, form, omfang etc. 

tidsramme, spørsmålsrunde
• Skal rapporter presenteres i kommunestyret, hvem skal 

presentere, kontrollutvalgsleder, revisjon?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Arbeidsformer i kontrollutvalget

• Hvordan vil kontrollutvalget at saken skal presenteres 
i møtene? 

• Hvem bør være tilstede når saken skal behandles?
• Virksomhetsbesøk?
• Sekvenser med opplæring underveis i perioden?
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KONTROLLUTVALGET I NORDRE FOLLO 

PS 03/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00137-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes …
3. Protokollen signeres av …

Vedlegg: 
Samtykkeerklæring 

SAKSUTREDNING: 
I forbindelse med ny kommune og nytt kontrollutvalg så legger sekretariatet frem 
følgende sak slik at kontrollutvalget kan beslutte hvilke rutiner det vil ha i forbindelse 
med kontrollutvalgets møter.   

Nordre Follo kommunestyre har per dags dato ikke vedtatt et politisk reglement for 
Nordre Follo kommune. 

Før møtet  
Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til 

1) utvalgets leder, eller
2) alle utvalgets medlemmer

14 dager før møtet. 

Dokument fra revisjonen, kommunen eller eksterne skal være meldt inn til 
sekretariatet senest 14 dager før møtet.  

Sekretariatet publiserer saksdokumentene til møtet 1 uke før møtet. Møteinnkallingen 
går til utvalgets medlemmer, kommunens postmottak og revisor. Kopi sendes til 
ordfører, rådmann og eventuelle varamedlemmer som skal møte grunnet forfall fra 
de faste medlemmene. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. 

Alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 

Forfall meldes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å kunne innkalle 
varamedlem.  

Medlemmene har selv ansvar for å reise spørsmål om sin habilitet. 
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Spørsmål om habilitet rettes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å 
kunne innkalle varamedlem.    
 
Under møtet 
Utvalget har som hovedregel åpne møter. Ved lukking av møtet gjelder 
kommunelovens bestemmelser. 
 
Utvalgets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder taushetsbelagt informasjon de 
blir gjort kjent med i saksdokumenter eller i selve møtet. Medlemmene bes signere 
vedlagte Samtykkeerklæring for behandling av personopplysninger. 
 
Utvalgets medlemmer har møteplikt, tale- og forslagsrett samt stemmeplikt i møtene. 
Det samme gjelder for varamedlemmer.  
 
Ordfører og oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har 
møte- og talerett i utvalgets møter. 
 
Utvalget kan gi andre, for eksempel rådmann eller den vedkommende bemyndiger i 
sitt sted, talerett i utvalgets møter eller kun i de saker hvor rådmann er invitert 
særskilt til å orientere. 
 
Forslag som fremmes av utvalgets medlemmer i møte, skal som hovedregel legges 
frem skriftlig av forslagsstiller. Sekretariatet kan bistå forslagsstiller med 
formuleringen av forslag. 
 
Bevertning  
Praksis i dag er enkel bevertning i møtene, dvs. kaffe/te og vestlandslefse. 
Utvalget bør ta stilling til om denne praksisen skal videreføres.  
 
Etter møtet  
Sekretariatet  
 
a) ferdigstiller protokollen i møtet (dagens praksis i Oppegård), alternativt  
b) sender ut utkast til protokoll i løpet av 1-2 dager etter at møtet er avholdt. Utvalgets 

medlemmer og/eller møtende vara, gis en frist på 2-3 dager til å komme med innspill på 
endringer. Dersom det kommer innspill på endringer, sendes det ut en korrigert protokoll 
til medlemmene med ny frist for tilbakemelding. (dagens praksis i Ski) 

 
 
Protokollen godkjennes av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller  
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte (dagens praksis i både Oppegård 

og Ski) 

 
Protokollen offentliggjøres til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører, 
rådmann, revisjonen og eventuelle varamedlem som har møtt grunnet forfall fra faste 
medlemmer. Protokollen gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no   
 
Protokollen signeres av  
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1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder (dagens praksis i både Oppegård og Ski), eller 
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.  

 
Annet  
Møteplan  
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan årlig eller for hvert halvår, avhengig av 
kommunens rutiner og praksis for vedtakelse av møteplan.  
Kontrollutvalget bør ta stilling til preferanse på møtedag samt preferanse på 
møtetidspunkt.  
 
Møteplan for 2020 vil bli fremmet som egen sak i utvalgets første møte i 2020.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 11.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

Samtykkeerklæring 
for 

behandling av personopplysninger 

Undertegnede samtykker til at Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i denne erklæring. 

De personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-post, telefonnummer og 
personnummer. 

Personopplysningene brukes på følgende måte: 
Navn, adresse, e-post og telefonnummer brukes ved utsendelse av dokumenter og 
annen kontakt i forbindelse med vervet som medlem eller varamedlem i kommunens 
kontrollutvalg. I utgangspunktet legges kun opplysninger om funksjon/verv i utvalget, 
navn og partitilhørighet ut på FIKS sin nettside. 
Personnummer blir bare brukt ved elektronisk utsendelse av dokumenter som er 
unntatt offentlighet, gjennom SvarUt-tjenesten og ved innrapportering som grunnlag 
for møtegodtgjørelse. 

Personopplysninger lagt ut på FIKS sin nettside gjelder bare så lenge vedkommende 
er medlem eller varamedlem i kontrollutvalget. FIKS har arkivansvar for 
kontrollutvalget. Personopplysninger vil bli bevart i arkivet i den grad Arkivloven med 
forskrifter krever det. 

Undertegnede har frivillig samtykket til den beskrevne bruk av personopplysninger. 
Jeg er også kjent med at jeg har rett til innsyn i bruken av mine personopplysninger, 
rett til å fremme innsigelse, rett til å be om korrigering og rett til å få opplysninger 
slettet eller at behandlingen skal begrenses. 

Navn: 

Adresse: 

E-post:

Telefonnummer: 

Personnummer: 

Sted: Dato: 

Underskrift: 
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KONTROLLUTVALGET I NORDRE FOLLO 

PS 04/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00141-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Nordre Follo kommunes utgifter til kontroll og revisjon for 2020 foreslås
budsjettert til kr. 2 370 000,-:

Tekst Budsjett 
2020 

Kontrollutvalgets drift 395 000 

Kjøp av sekretariatstjenester 350 000 

Kjøp av revisjonstjenester (RR+FR) 1 625 000 

SUM 2 370 000 

2. Forslaget følger Nordre Follo formannskap sin innstilling vedrørende Nordre Follo
kommunes budsjett for 2020.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nordre Follo kommunestyre 

Vedlegg: 
Godtgjøringsreglement, Godtgjøringstabell 

Vedtak i saken sendes til: 
Nordre Follo formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 2: 

§ 2.Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 
ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon, omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon» 

 
 
VURDERING 
 
Kontrollutvalgets drift 
Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, 
abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget 
avhenger av antall møter og deltakelse på kurs mv. 
For 2020 legges det til grunn syv ordinære kontrollutvalgsmøter.  
 
 
Møtegodtgjørelse 
I henhold til Nordre Follo kommunes satser for godtgjørelse for 2020, mottar 
utvalgets leder en årlig godtgjørelse tilsvarende 15 % av ordførers godtgjøring. 
Årlig godtgjørelse for utvalgets leder vil for 2020 utgjøre kr 148 200,- 
 
Alle utvalgsmedlemmene (unntatt leder) mottar en godtgjørelse tilsvarende 0,15 pst. 
+ påslag for skyss på 0,01 %, av ordførers godtgjørelse pr møte. Møtegodtgjørelsen 
for 2020 vil utgjøre kr 1 580.- pr møte. 
 
Møtegodtgjørelse 2020 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder  148 200 148 200 

Utvalgets medlemmer (8) 1 580  88 480 

SUM Godtgjørelse   236 680 

 
 
Andre driftsutgifter 
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har siden 2013 vært medlem av Forum for 
kontroll og tilsyn (FKT) og utvalgene har vært representert på deres fagkonferanser 
og årsmøte i juni. Kontrollutvalget i Nordre Follo bør vurdere medlemskap i FKT. 
Medlemskontingent for 2020 er fastsatt til kr. 15 000,-. 
 
Kontrollutvalgsmedlemmene i Oppegård og Ski har også hvert år deltatt på den 
årlige NKRFs kontrollutvalgskonferanse i januar/februar.  
 
Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser. Det er spesielt viktig 
med opplæring i 2020, da det er oppnevnt nytt kontrollutvalg etter kommunevalget i 
2019 Det foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene i kontrollutvalget i 
Nordre Follo kan delta på minst én konferanse hver. 
 
Det foreslås at utvalgets medlemmer abonnerer på «Kommunal rapport».  
Abonnement på Kommunal rapport utgjør kr. 3 290,- per år per medlem. 
 
NKRF utgir fagtidsskriftet «Kommunerevisoren» 6 ganger i året. 
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Kontrollutvalget bør vurdere abonnement til utvalgets medlemmer. Utvalgets leder 
bør ha fagtidsskriftet. Prisen er kr 425,- per abonnement per år. 
 
Andre driftsutgifter utgjør etter dette: 
Beskrivelse Sum 

Arbeidsgiveravgift (14,1 %) 33 372 

Bevertning (ved møter o.l.) 4 500 

Abonnement Kommunal Rapport (9) 29 610 

Abonnement Kommunerevisoren (9) 3 825 

Medlemskontingent FKT 15 000 

Kurs og opplæring 72 000 

Til sammen 158 307 

 
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2020: 
Beskrivelse Sum 

Møtegodtgjørelse 236 680 

Andre driftsutgifter 158 307 

Til sammen 394 987 

 
 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Fellesnemnda for Nordre Follo vedtok 07.05.19 i sak 16/19 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget for Nordre Follo kommune følgende: 
 
Kontrollutvalgssekretariatet legges ut på anbud. I anbudsutlysningen skal det bl.a. legges vekt 
på bred kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet. 

 
 
Det ble foretatt en begrenset tilbudskonkurranse til tre revisjonsselskap med 
tilbudsfrist 29.10.19. innen fristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbud.  
Fra og med 30.10 til og med 31.12. er det inngått avtale mellom Nordre Follo 
kommune og FIKS om sekretariatsbistand på timesbasis. 
 
Nedenfor følger en sammenligning av utgifter til kjøp av sekretariatstjenester for 
Oppegård og Ski. 
 
(alle beløp ekskl. mva.) 

Kommune Beskrivelse Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Oppegård       

 Kjøp av 
sekretariatstjenester 

328 000 314 000 307 000 307 000 288 000 

 Refusjon av 
mindreforbruk 2018 

(-70 000)     

Ski        

 Kjøp av 
sekretariatstjenester 

353 000 339 000 330 000 328 000 308 000 

 Refusjon av 
mindreforbruk 2018 

(-75 000)     

 
Da det ikke er fastsatt hvem som skal utføre sekretariatstjenesten for kontrollutvalget 
i Nordre Follo fra og med 01.01.2020, samt hva utgiften til kjøp av denne tjenesten vil 
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utgjøre, så vil beste estimat være å legge seg et sted mellom hva Oppegård og Ski 
betaler for sekretariatstjenester for 2019, justert for lønns- og prisstigning i 2019.  
 
Utgiften oppgis uten mva. Det gjøres oppmerksom på at kommunen får refundert 
mva. utgiftene. 
 
   
Kjøp av revisjonstjenester 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet  
 regnskapsrevisjon (RR)  
 forenklet etterlevelsesrevisjon  
 forvaltningsrevisjon (FR)  
 eierskapskontroll (EK)  
 andre tjenester (særattestasjoner, faglig veiledning, evt. undersøkelser, møter i KST og 

KU etc.)  

 
Fellesnemnda i Nordre Follo vedtok 20.11.18 i sak 57/18 Valg av revisjonsordning 
for Nordre Follo kommune følgende: 
 
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. 

 
 
Åpen anbudskonkurranse for revisjonsoppdraget er publisert i Doffin. Tilbudsfrist er 
26.11.19. 
Regnskapsrevisjon (RR) vil være etter fastpris pr år, rettledning og bistand vil være 
etter timepris og forvaltningsrevisjon (FR) vil være etter timepris. 
Det gjøres oppmerksom på at kommunen får refundert mva. utgiftene. 
 
Nedenfor følger en sammenligning av utgifter til kjøp av revisjonstjenester for 
Oppegård og Ski. 
 
(Oppegård: hele tall inkl. mva. for 2019) 

Kommune Beskrivelse Budsjett 
2019 

Regnskap 
20181 

Regnskap 
20171 

Regnskap 
20161 

Oppegård      

 Kjøp av revisjonstjenester     

 - Regnskapsrevisjon (RR) 489 000 379 640 361 976 525 000 

 - Forvaltningsrevisjon (FR) 550 000 584 100 451 000 363 300 

 - Øvrige regnskapsoppdrag  55 543 - 14 575 

Ski       

 Kjøp av revisjonstjenester (RR+FR) 2 250 000 2 200 000 2 128 000 2 068 000 
1 Regnskap for Kjøp av regnskapsrevisjon for 2016, 2017 og 2018 er eksklusiv mva.  

 



4/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 - 19/00141-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 : Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

 Side 5 av 5 

Da det per dags dato ikke er fastsatt hvem som skal utføre revisjonstjenesten for 
kontrollutvalget i Nordre Follo fra og med 01.01.2020, samt hva utgiften til kjøp av 
denne tjenesten vil utgjøre, så vil beste estimat være å legge seg et sted mellom hva 
Oppegård og Ski betaler for revisjonstjenester for 2019, justert for lønns- og 
prisstigning i 2019.  
 
 
Avslutning  
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. Saksutredningen skal følge 
med til kommunestyret ved behandlingen av kommunens budsjett for 2020. 
 
 
Ås, 11.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum /s./ 
kontrollsekretær 
 
 



4/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 - 19/00141-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 : Godtgjøringsreglement

Pr. 2 4. 10 .19

1 GODTGJØRINGSREGLEMENT

1.1 Overordnet
Reglementet gjelder godtgjøring til politisk valgte medlemmer av kommunestyret, faste utvalg, ad
hoc utvalg og råd. Begrepene er ikke uttømmende. Godtgjøringsreglementet vedtas av Nordre Follo
kommunestyre og skal som hovedregel gjelde for hele valgperiode av hensyn til forutsigbarheten.

Møtegodtgjøring skal avspeile det arbeid og ansvar som påhviler det enkelte verv. Utvalgene har
s ærlig arbeidskrevende oppgaver og godtgjøres med høyere sats enn for eksempel rådgivende organ.
Godtgjøringen skal dekke tid som medgår til forberedelse til møtet, herunder befaringer, samt tid
som medgår til selve møtet.

1.1.1 Fast godtgjøring - frikjøp
Fast godtgjøring utbetales i andel av 1/12 hver måned . Kommunens gj eldende pensjonsordning for
ansatte skal også omfatte de folkevalgte.
Som hovedregel kombineres ikke fast godtgjørelse med ordinær møtegodtgjørelse. Flere faste
godtgjøringer kan kombineres – dog ikke for ordfører.

Fast godtgjøring regnes som frikjøp og gir derfor ikke rett til dekning av tapt inntekt.

Folkevalgte som har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse gis samme rettigheter som
ansatte i kommunen, for eksempel full godtgjørelse under sykdom, svangerskapspermisjon,
fedrekvote/pappaperm isjon, opplæring og gruppelivsforsikring. Rettighetene gjelder også i
ettergodtgjøringsperioden.

Folkevalgte som har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, gis ettergodtgjøring på 1,5
eller 3 måneder avhengig av om vedkommende har en jobb å gå tilbake til eller ikke

1.1.2 Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring utbetales etterskuddsvis en gang i halvåret.

Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene.
Heldagsmøter i kommunestyre og formannskap dekkes med dobbel møtegodtgjøring . Møtene skal
vare minst 6 timer.

1.1.3 Generelt om godtgjøring
Godtgjøring gir ikke rett til feriepenger.

G odtgjøring reguleres pr. 1. mai eller det tidspunkt som gjelder for regulering av godtgjør ing for
stortingsrepresentanter , og folketrygdens grunnbeløp som gjelder på det tidspunktet.
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Alle utbetalinger som ikke er refusjon av utlegg er innberetningspliktig og skattepliktig.

1.1.4 Datautstyr
Kommunen stiller nødvendig datautstyr til disposisjon for å ivareta vervet.

1.1.5 Tap av inntek t
Ved tap av inntekt skilles det mellom
• legitimerte tap
• ulegitimerte tap

Legitimert tap av inntekt er den lønnen arbeidsgiveren bekrefter at arbeidstakeren taper eller en
næringsdrivende kan påvise bl.a. via ligningsoppgaver at hans fravær påfører ham ved å delta i møter
i kommunale organ. Dokumentert tap av inntekt attestert av arbeidsgiver kan omfatte: trekk i lønn,
tapte feriepenger, tapt pensjonsgrunnlag, tapt overtidslønn og tap av annen ekstrafortjeneste.
Legitimert tap av inntekt skal som hov edregel dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer kommunen
direkte for fravær, for å hindre at folkevalgte taper pensjon og feriepenger. Det legges til grunn at
den som får fri i ordinær arbeidstid uten lønnstrekk for å utføre politiske verv, ikke har tap av i nntekt.

Selvstendig næringsdrivende legitimerer tapet ved å legge fram ligningsattest eller annen
dokumentasjon som kan godkjennes.

For å få dekket legitimert tap av inntekt må det sannsynliggjøres at den samme inntekt ikke uten
vesentlig ulempe vil ku nne inntjenes på et annet tidspunkt. Maksimal utbetaling pr. dag er 6,75 % av
1G (Folketrygdens grunnbeløp).

Krav om dekning av tap av legitimert inntekt fremsettes uten opphold.

Ulegitimert tap av inntekt er tapt inntekt som ikke kan legitimeres. Ulegi timert tap av inntekt kan
gjelde bl.a. hjemmearbeidende, studenter, frilansere og pensjonister, som en kompensasjon for det å
måtte tilsidesette sine daglige gjøremål. Ulegitimert tap gis ikke automatisk, men etter søknad.
Søknaden behandles av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget. Maksimal
utbetaling pr. dag er 1,6 % av 1G

1.1.6 Refusjon av utlegg
Retten til dekning av utgifter til skyss for deltagelse i politiske møter anses som hovedregel
imøtekommet ved at det gis et påslag i godtgjøring en, slik det fremgår av tabell. I alle andre tilfeller
gjelder kommunens reiseregulativ , og de folkevalgte må bruke kommunens system for refusjon av
utgifter.

Folkevalgte som har opphold utenfor kommunen grunnet arbeid eller studier har rett til skyss - og
kostgodtgjøring samt nattillegg etter kommunens reiseregulativ for å delta på kommunale møter.
Det begrenses dog til opphold i Norge.
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Folkevalgte får dekket utgifter – som så langt det er mulig skal dokumenteres - til pass av barn inntil
fylte 12 år, st edfortreder, stell av syke og eldre o.l. når dette er nødvendig for å delta på lovpålagte
møter. Dette gjelder også ved deltagelse i andre slags møter, seminarer, kurs o.l. som en blir pålagt.
Refusjon er begrenset oppad til 1,6 % av 1G pr. dag.

For funksjonshemmede barn gjelder ikke aldersgrensen på 12 år .
Barnevakt ti l kveldsmøter kompenseres med inntil 50% av satsene til kommunestyremedlemmer pr.
møte

1.1.7 Annet
Kommunestyrets medlemmer tilbys Kommunal Rapport i elektronisk versjon.

For folkevalgte som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, alderspensjon, AFP
gjelder særskilte regler overfor NAV. Folkevalgte i slik situasjon har anledning til å utarbeide særskilt
avtale om godtgjøring i samråd med ordfører, som forel egger forslaget for administrasjonsutvalgets
politiske medlemmer for behandling.

Når forhåndssamtykke fra ordfører foreligger, dekkes utgifter til kurs og konferanser. Tapt
arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Som vedlegg til dette reglementet er det en tab ell som viser utregnet godtgjøring.

1.2 Fast godtgjøring – frikjøp

1.2.1 Ordfører:
Ordførerens faste godtgjøring settes til 100 % av godtgjøring for stortingsrepresentanter, og
reguleres pr. 1. mai eller det tidspunkt som gjelder for regulering av godtgjøring for
s tortingsrepresentanter. Godtgjøringen utbetales månedlig .

Øvrige prosentsatser er relatert til ordførers godtgjøring. Ordfører gis ingen godtgjøring utover dette,
men får dekket relevante utlegg etter regning og etter kommunens gjeldende satser. Godtgjøri ngen
utbetales månedlig. Ordføreren mottar ikke godtgjøring for møter i kommunestyre og formannskap
eller for komiteer/arbeidsgrupper denne deltar i. Det samme gjelder for deltakelse i styrende
organer i kommunale og interkommunale selskaper.

Ordfører til stås ettergodtgjøring etter søknad, i inntil seks måneder etter fratreden. Retten til
ettergodtgjøring avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt
som ordfører frivillig avstår fra. Pensjonsinntekter etter folketrygdlo vens kapittel 19 og 20 skal ikke
anses som inntekt etter annet ledd.

1.2.2 Varaordfører:
40% i fast godtgjøring. Godtgjøringen dekker ordinær ferieavvikling og kortere sykefravær for
ordfører, samt pålagte representasjonsoppgaver på vegne av ordfører. Ved ordfø rers evt. lengre
fravær, oppjusteres satsen tilsvarende stillingsstørrelsen i ordførers fraværsperiode.
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1.2.3 Utvalgsl eder e og nestledere
Utvalgsleder for areal, klima og byggesaksutvalget og Utvalg for oppvekst, idrett og kultur får 40 % i
fast godtgjøring.

Utvalgsleder for Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk og Utvalg for klima, teknikk og mil jø får
25 % i fast godtgjøring.

Nestleder i hovedutvalg får 2,5 % i fast godtgjøring. Nestleder får dobbel møtegodtgjørelse dersom
leder har fravær.

Godtgjørin gen dekker møtedeltagelse/ - ledelse inklusive reiseutgifter, samarbeid med
administrasjonen, møter med innbyggere/aktører, pålagte representasjonsoppgaver på vegne av
ordfører begrenset til 4 i halvåret, samt annet som er nødvendig i arbeidet som leder for utvalget.

1.2.4 Leder for andre utvalg
15 % i fast godtgjøring. Godtgjøringen dekker møtedeltagelse/ - ledelse inklusive reiseutgifter,
samarbeid med administrasjonen, møter med innbyggere/aktører, pålagte representasjonsoppgaver
på vegne av ordfører begrenset t il 4 i halvåret, samt annet som er nødvendig i arbeidet som leder for
utvalget.

1.2.5 Reduksjoner i godtgjøring ved fravær og varamedlems godtgjøring
Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter
utvalget har i løp et av kalenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 50 %. Ved forfall i ett år,
mister man retten til fast godtgjørelse.

1.2.6

1.3 Møtegodtgjøring

1.3.1 Formannskapsmedlemmer
Formannskapets medlemmer godtgjøres med 0,2 0 % av ordførers godtgjøring pr. møte

1.3.2 Kommunestyremedlemmer og utvalgsmedlemmer
Kommunestyre - og utvalg smedlemmer godtgjøres med 0,1 5 % av ordførers godtgjøring pr. møte.
Samme sats gjelde r for varamedlemmer til organen e .

1.3.3 Råd og andre organer
Rådsmedlemmer i Eldrerådet og Rådet for personer m ed funksjons nedsettelser godtgjøres med 0,1
% av ordførers godtgjøring pr. møte
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Leder for råd, ad hocutvalg og evt. underutvalg tilkommer dobbelt sats av medlemmenes godtgjøring
pr møte. Godtgjøringen dekker møtedeltagelse/ - ledelse inklusive reiseutgifter, samarbeid med
administrasjonen, møter med innbyggere/aktører og annet som er nødvendig i arbeidet som leder
for utvalget.

Barn - og ungdomsrådets medlemmer og leder godtgjøres med 0,025% av ordførers godtgjøring pr.
møte

1.4 Annen godtgjøring

1.4.1 Gruppeledere:
4 % i fast godtgjøring. I tillegg gis 0,1 % i godtgjøring pr. representant gruppeleder representerer.

1.4.2 Partigrupper:
3 % i årlig godtgjøring. I tillegg gis 0, 2 5 % i årlig støtte pr. representant. Partistøtten er ikke
innberetningspliktig.

Representanter som melder seg ut av en gruppe utløser ikke støtte til verken partigruppe,
gruppeleder eller seg selv. Trer representanten inn i en gruppe følger støtten repre sentanten.

1.5 Fortolkning av godtgjøringsreglement
Oppstår det uenighet eller tvil om dette reglementet, avgjør administrasjonsutvalgets politisk valgte
medlemmer forståelsen av reglementet.

1.6 Samarbeidsutvalg
Medlemmer i skolenes samarbeidsutvalg, godtgjø res med 0,07% av ordførers godtgjøring pr møte.
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FRI KJØP/fast godtgjørelse

Godt-
gjørelse Sats

Påslag
skyss Sats TOTAL KR

TOTAL
SATS

variabel
godt-
gjørelse Sats

Ordfører (grunnlag= stortingsrepresentantlønn) 987 997 100 % - - 987 997 100,00 % - -

Varaordfører (% av ordfører) 395 199 40 % - - 395198,80 40,00 % - -
Utvalgsleder for areal, klima og byggesaksutvalget og
Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 395 199 40,0 % - 0,01 % 395198,80 40,00 % - -
Utvalgsleder for Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk
og Utvalg for klima, teknikk og miljø 246 999 25,0 % - 0,01 % 246999,25 25,00 % - -

Nestleder i hovedutvalgene 24 700 2,5 % - 0,01 % 24699,93 2,50 % - -

Leder for andre utvalg 148 200 15 % - 0,01 % 148199,55 15,00 % - -

VARI ABEL GODTGJØRELSE

Pr. møte Sats
Påslag
skyss pr. Sats TOTAL KR

TOTAL
SATS

Formannskapsmedlemmer pr. møte 1 976 0,20 % 98,80 0,010 % 2074,79 0,21 %

Kommunestyremedlemmer, utvalgsmedlemmer 1 482,00 0,150 % 98,80 0,010 % 1580,80 0,160 %

Møtende vara 1 728,99 0,175 % 98,80 0,010 % 1827,79 0,185 %
Nestleder får dobbel møtegodtgjørelse dersom leder har
fravær 2 963,99 0,300 % 98,80 0,010 % 3062,79 0,310 %

Leder for råd/ad hoc/viltnemnd/underutvalg 1 975,99 98,80 0,010 % 2074,79

GRUNNLAG
Stortingsrep.lønn 987 997

1G 96 883
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Medlemmer i råd/ad hoc/viltnemnd/underutvalg 988,00 0,100 % 98,80 0,010 % 1086,80 0,110 %

Barn- og ungdomsrådets medlemmer og leder 247,00 0,025 % 39,52 0,004 % 286,52 0,029 %
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ANDRE FORH OLD:

Legitimert tap maks pr. dag (grunnlag 1G) 6 539,60 6,75 %

Ulegitimert tap maksimalt pr. dag (grunnlag 1G) - - - - - - 1 550,13 1,60 %
Maksimal dekning av utlegg for stedfortreder i hjemmet
(grunnlag 1G) - - - - - - 1 550,13 1,60 %

Partistøtte pr. gruppe pr. år - - - - - - 5 730,38 0,58 %

Partistøtte pr. representant pr. år - - - - - - 3 457,99 0,35 %

Gruppeledere 39 520 4 % - - 39519,88 4,00 % - -

Gruppeledere pr. representant - - - - - - 988,00 0,1 %

Medlemmer i samarbeidsutvalg, pr møte 691,60 0,07 %
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KONTROLLUTVALGET I NORDRE FOLLO 

PS 05/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00143-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Etablering av Nordre Follo kommune - rapportering oktober 2019, Rapportering 
økonomi 2. tertial 2019 program Nordre Follo, Status konkurranse 
kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for Nordre Follo, Aktivitetsplan Nordre 
Follo KU 181119 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023, 
Saksprotokoll KST sak 5/19 (ikke vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Etablering av Nordre Follo kommune - rapportering oktober 2019 (vedlagt) 
OS 02/19 Rapportering økonomi 2. tertial 2019 program Nordre Follo (vedlagt) 
OS 03/19 Status konkurranse kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for 

Nordre Follo (vedlagt) 
OS 04/19 Aktivitetsplan pr 18.11.19 (vedlagt) 
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Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksframlegg 

Saksbehandler: Stein Egil Drevdal Arkiv: 020 &35 
Arkivsaksnr.: 18/51-41 

Etablering av Nordre Follo kommune - rapportering oktober 2019 

Rådmannens forslag til vedtak 

Rapportering program Nordre Follo kommune 2. tertial 2019, tas til orientering. 

Kort oppsummert 
Det rapporteres for andre tertial 2019 for program Nordre Follo kommune. Det er nå fokus på å sikre 
forsvarlig drift fra 1.1.2020, samt overlevering av prosjektene til linjeorganisasjonen i Nordre Follo 
kommune. 

Samlet sett er rådmannens vurdering at programmet i hovedsak følger planlagt fremdrift, med 
ønsket kvalitet. 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. 

Faktaopplysninger 

Bakgrunn 
Det rapporteres for andre tertial 2019. Det jobbes med å implementere prosjektene til den nye 
linjeorganisasjonen i Nordre Follo. Prosjektstrukturen i programmet er noe justert høsten 2019 for 
sikre innsats på utpekte områder fram mot 1.1.2020. 

I henhold til revidert programplan for Nordre Follo kommune (vedtatt i Fellesnemnda 18.12.18, sak 
68/2018) rapporteres det tertialvis. Siste rapportering ble lagt fram for fellesnemda 19.6.2019 (sak 
12/2019). 

Følgende rapporteres fra prosjektene: 

PROSJEKT STATUS 



5/19 Referat og orienteringer - 19/00143-1 Referat og orienteringer : Etablering av Nordre Follo kommune - rapportering oktober 2019

Side 2 av 7 

 

Politisk organisering Prosjektet er levert.  
følges opp i politisk sak til kommunestyret Nordre Follo, sak 
13/2019. 

Identitet og felles kultur Prosjektet er levert.  
Følges opp i politisk sak til kommunestyret Nordre Follo 
høsten 2019. 

Kommune- og fylkestingsvalget Prosjektet er levert. 
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget er gjennomført. 

Kommuneplan Prosjektet er levert. 
Kommuneplan for Nordre Follo var til 2. gangsbehandling i 
kommunestyrene i Oppegård (sak 26/19) og Ski kommune 
(sak 32/19) våren 2019. 
Utkast til planstrategi behandles i kommunestyret Nordre 
Follo 31.10.2019, sak 9/2019. 

Arbeidsgiverpolitikk Prosjektet pågår. 
Følgende ordninger er etter drøftinger med tillitsvalgte 
besluttet i september og oktober 2019: 

 Arbeidstid 

 Vaktordninger/beredskapsordninger 

 Klesgodtgjørelse 

 Pensjon og forsikring 

 Lærlingeordning 

 Velferdsordninger 

 Verdier og plan for kulturbygging 

 HMS-rutiner 
Overføringsbrev til de alle ansatte sendt i oktober 2019. 
Følgende saker kommer til politisk behandling høsten 2019: 

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

 Varslingsrutiner 

 Prosess for utarbeidelse arbeidsgiverstrategi 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune.  

Eierskap og interkommunale 
samarbeid 

Prosjektet er levert. 
Seks interkommunale selskap og samarbeid ble sagt opp 
desember 2018 av kommunestyrene i Oppegård og/eller Ski.  
Oppegård og Ski jobber nå med utmelding eller avvikling av 
disse. 
 
Arbeidet med å etablere tjenester i egen regi, alternative 
samarbeid, samt konkurranseutsetting av tjenester i henhold 
til vedtak i Fellesnemda, er overført til ny linjeorganisasjon i 
Nordre Follo kommune. Arbeidet pågår. 
 
Det legges opp til at det utarbeides en eierstrategi for Nordre 
Follo kommune. Når denne politisk behandlet vil arbeidet med 
ytterligere utredninger knyttet interkommunale selskaper og 
samarbeid fortsette. Det vil bli lagt frem en orienteringssak til 
politisk behandling høsten 2019 om dette. 

Økonomisk politikk Prosjektet er levert.  
Prosjektets leveranser er fulgt opp i arbeidet med strategi- og 
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handlingsplan. Hovedleveransene er: 
budsjettmodellen, måltall, investeringer og målstyrt 
budsjettering. 

Overordnet styring Prosjektet er levert. 
Prosjektets leveranser er overført linjeorganisasjonen i Nordre 
Follo kommune. Hovedleveransene er  

1. Prinsippnotat Styring, ledelse og organisering - et 
helhetlig plan- og styringssystem for Nordre Follo 
kommune, 

2. Internkontrollsystematikk i Nordre Follo – Sunn 
fornuft og god praksis satt i system 

3. Mål- og resultatstyring i Nordre Follo – Fra 
kommuneplan til resultatrapportering 

4. Kriseplan for Nordre Follo kommune (til politisk 
behandling høsten 2019)  

5. Utviklingsarbeid i Framsikt, et verktøy for analyse, 
planlegging, budsjettering, rapportering og 
virksomhetsstyring: 

a. Pilotarbeid knyttet til implementering av 
modul for virksomhetsplaner i Nordre Follo 

b. Pilotarbeid knyttet til implementering av en 
modul for kommunale planer 

Tjenesteutvikling og innovasjon Prosjektet er levert. 
Prosjektets leveranser er overført linjeorganisasjonen i Nordre 
Follo kommune. Det legges opp til et aktivt, systematisk og 
kontinuerlig utviklings- og innovasjonsarbeid for å øke 
effektiviteten i kommunen. Plan for operasjonalisering av 
tjenesteutvikling i Nordre Follo leveres november 2019 og 
iverksettes januar 2020. 

Harmonisering og anskaffelser Prosjektet pågår. 
Prosjektet jobber nå med 20 forskjellige digitale fagsystemer. 
Det jobbes med systemer innen alle de store 
tjenesteområdene. De største usikkerhetene i prosjektet er 
knyttet til stor arbeidsbelastning blant ansatte og 
kvalitetskontroll av grunndata. Midlertidige løsninger 
etableres der dette er nødvendig. I den resterende 
programperioden vil det primært være et operativt fokus for å 
sikre forsvarlig drift 1.1.2020. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

IKT-plattform Prosjektet pågår. 

Prosjektet jobber nå med følgende leveranser: Brukerservice, 
plattform (samling servere som styrer ulike applikasjoner, 
ivaretar sikkerhet, backup og andre sentrale tjenester), klient 
(brukerløsninger som Ipad, PC, mobil, etc.), masterdata og 
server. Anskaffelser innen management-verktøy for klienter 
og lisenspartner pågår. 

Innenfor migrering mellom systemer, så ble mailserver delvis 
flyttet i starten av mai. Videre migrering til skyen vil bli 
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gjennomført i 4. kvartal, uavhengig av utrulling av klienter. 
Skolenes IKT-systemer ble migrert sommeren 2019.  

Planlegging av utrulling av Nordre Follos klienter er nå i 
arbeid, og gjennomføring startes i 4. kvartal. Nødvendig 
testarbeid av fagapplikasjoner har startet opp. Prosjektet 
ligger noe etter opprinnelig plan.  

Midlertidige løsninger etableres der det er nødvendig for å 
sikre forsvarlig drift fra 1.1.2020. 

Prosjektet avsluttes innen 31.12.19. Gradvis overføring til ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune pågår. 

Organisering Prosjektet er levert.  
Administrativ organisering er besluttet og ledere innplassert, 
jf. orienteringssak til Fellesnemnda 15/2019. 
Forslag til navn på virksomheter vil bli lagt frem for politisk 
behandling våren 2020. 

Profilprogram Prosjektet er levert. 
Profilprogram for Nordre Follo kommune ble vedtatt i sak 
34/2019 i Fellesnemda 19.06.2019. 

Nettside for Nordre Follo 
kommune 

Prosjektet pågår. 
Arbeidet med å etablere nettsiden er i rute og vil etter planen 
bli lansert til 1. januar 2020. Den nye nettsiden vil erstatte 
dagens nettsider for Oppegård og Ski kommuner. 
 
På nettsiden vil innbyggerne få oversikt over tjenestene i 
Nordre Follo kommune. Det legges til rette for at innbyggerne 
i stadig større grad skal få hjelp til selvhjelp. Den nye nettsiden 
vil være tilrettelagt for mobil og nettbrett. Nettsiden er laget i 
tråd med kravene til universell utforming, og har et enkelt, 
gjenkjennelig design i tråd med kommunens profilprogram, i 
tillegg til lettleste tekster for å øke tilgjengelighet for alle 
brukergrupper. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

Intranett Office 365 Prosjektet pågår. 
Planlagt lansering 2. desember. Grunnleggende intranett i 
Office 365 med praktisk info, nyhetsliste, snarveier og andre 
lenker ut kommer på plass. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

Brukeradopsjon Office 365 Prosjektet pågår. 
Prosjektet ligger noe etter opprinnelig plan grunnet 
koordinering i grensesnittene mot andre prosjekter. Utrulling 
av lisenser til ansatte er igangsatt. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

Kvalitetssystem Prosjektet pågår. 
Konkurranse om nytt kvalitetssystem er ute. Det legges opp til 
midlertidig løsning med tilleggsavtale med Compilo, dagens 
løsning, fram til 1.7.2020. 



5/19 Referat og orienteringer - 19/00143-1 Referat og orienteringer : Etablering av Nordre Follo kommune - rapportering oktober 2019

Side 5 av 7 

 

Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

Kommunikasjonsstrategi Prosjektet pågår. 
Det blir lagt frem forslag til kommunikasjonsstrategi for 
Nordre Follo kommune for politisk behandling våren 2020. 

Sosiale medier Prosjektet pågår. 
Det er utredet hvilke sosiale medier det er relevant for 
kommunen å nå innbyggerne på, og hvilke sosiale 
medier kommunen skal prioritere. Dette vil inngå i 
kommunens kommunikasjonsstrategi. 

Klarspråk Prosjektet pågår. 
Det er forberedt å jobbe systematisk og strukturert med klart 
språk i Nordre Follo kommune fra 1.1.2020. Det vil bli satset 
på blant annet opplæring av ansatte og klart språk i ekstern 
kommunikasjon. Dette er viktig for å ivareta god og tydelig 
informasjon til innbyggerne. 
Dette vil inngå i kommunens kommunikasjonsstrategi. 

Økonomi, HR og anskaffelser  Prosjektet pågår. 

Prosjektet har fokus på å ferdigstille implementering av ERP 

(Enterprise Resource Planning) løsning for Nordre Follo.  

ERP-løsning skal understøtte arbeidsprosesser innen lønn, 
regnskap, innkjøp med eHandel og og flere HR prosesser. 
Modulene er Økonomi, HRM, Innkjøp, Fakturering og 
Brukeradministrasjon. Løsningen ble overlevert fra Visma i mai 
2019.  

Vedlikehold og endringer på grunndata og bygging av våre 
egne strukturer er under ferdigstillelse. Kunder og 
leverandører er konvertert over i nytt system. Ansattdata er 
også konvertert. Her gjenstår det korrigeringer og 
kvalitetssikring i etterkant av konverteringen. 

Avtalegiro- og efaktura-avtaler konverteres i november. Visma 
gjennomfører opplæring av fagmiljøene. I tillegg er det 
anskaffet en e-Læringspakke fra Visma som supplerer 
opplæring til fagmiljøene i tillegg til at det skal benyttes for 
sluttbrukeropplæring. 

Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

Sak/arkiv/depot Prosjektet pågår. 
Prosjektet er i rute med implementeringen av Public360. 
overføringen av databasene fra ESA til eArkivet i Public360 
foreslås forskjøvet til 2020. Saksbehandlere vil ha lesetilgang i 
dagens databaser 1.1.2020. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 
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Eiendommer og infrastruktur Prosjektet pågår. 
Lokalisering av ikke stedbundne tjenester pågår. Dette 
omfatter lokalisering og utforming av arbeidsplasser for 1100 
ansatte, logistikk knyttet til dette, og midlertidige lokalisering i 
forbindelse med ombygginger. Gjennomføringsplan for alle 
tjenestene er utarbeidet. Konseptfase for Oppegård Rådhus 
gjennomføres i perioden november 2019 til januar 2020. 
Arbeidet med eiendomsstrategi for Nordre Follo er igangsatt. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

Matrikkel, kart, KOMTEK Prosjektet pågår. 
Prosjektet holder planlagt fremdrift, med unntak av nye 
veinavn som er sendt på ekstra høringsrunde. Dette vil være 
på plass februar 2020. Administrasjonen vil følge opp dette 
særskilt mot nødetatene, samt informere gjennom 
kommunens nettside. 
Prosjektet avsluttes innen 31.12.19 og overføres ny 
linjeorganisasjon i Nordre Follo kommune. 

 
Om programmet generelt:  
 
Det vil bli fremmet sak til politisk behandling høsten 2019 om krise- og beredskapsarbeid for 
overgangen til ny kommune 1.1.2020.  
 
 
Saken har betydning for 
 
Barn og unge 
Ikke aktuelt 
 
Personer med nedsatt funksjonsevne 
Ikke aktuelt 
 
Eldre mennesker  
Ikke aktuelt 
 

Grunnlag for beslutning 
Det rapporteres for 2. tertial iht rapportering for 1. tertial 2019, sak 28/2019 til Fellesnemda Nordre 
Follo 19.06.19: 
 
Rapportering for 2. tertial 2019 vil bli lagt frem for kommunestyret Nordre Follo 2. halvår 2019. 
 
Jf. Inndelingslova § 26 gikk funksjonsperioden for Fellesnemnda i Nordre Follo kommune ut da det 
nye kommunestyret ble konstituert 17. oktober 2019. Rapportering på program Nordre Follo 
kommune blir derfor lagt frem for behandling i kommunestyret i Nordre Follo. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Økonomi rapporteres i egen sak. 

  
Bidrag til å nå kommunens mål 
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Program Nordre Follo jobber for å levere iht målene i programplanen: 

 Nordre Follo kommune gir et godt, likeverdig og variert tilbud til sine innbyggere 

 Nordre Follo kommune er en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både 
lokalt og nasjonalt 

 Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi 

 Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og 
egne ansatte. 

 

Alternative løsninger 
Ikke aktuelt. 

 
Rådmannens vurdering 
Program Nordre Follo har mange digitaliseringsprosjekter som gjennomføres parallelt. Dette er som 
tidligere varslet en risiko. Det gjennomføres risikoanalyser knyttet til innspurten i disse prosjektene, 
operasjonalisering og overføring til linjeorganisasjonen i Nordre Follo kommune. Nødvendige 
midlertidige tiltak iverksettes for å sikre forsvarlig drift. Aktiviteten i programmet er svært stor. Det 
samme er aktiviteten i leverandørmarkedet. 
 
For de prosjektene som ikke inngår i digitaliseringsområdet er det gjennomført en risikoanalyse 
oktober 2019, knyttet til siste fasen i programperioden. De største opplevde risikoene er knyttet til 
høyt arbeidspress blant ansatte, kapasitetsutfordringer og behov for raske beslutninger. Dette løses 
blant annet gjennom bruk av ekstern bistand og løpende prioriteringer av oppgaver. For å sikre god 
styring er enkelte oppgaver løftet opp som egne prosjekter. 
 
 
Gro Herheim     
Rådmann 
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Saksframlegg 

Saksbehandler: Lene Tønder Arkiv: 145 
Arkivsaksnr.: 18/135-13 

Rapportering økonomi 2. tertial 2019 program Nordre Follo 

Rådmannens forslag til vedtak 

Rapportering på økonomi for program Nordre Follo per 2. tertial 2019 tas til orientering. 

Kort oppsummert 

Dette er en økonomisk apportering på program Nordre Follo per 31.8.19. Rapporteringen er delt opp 
i to områder: Fellesnemndas budsjett på 43,6 mill kr i 2019 og budsjett for enkelte prosjekter som 
skal sikre etablering av nødvendige funksjoner med forsvarlig drift. Det forventes mindreforbruk i 
forhold til budsjett ved slutten av året, da mange av aktivitetene er utsatt eller forventes ferdigstilt i 
2020. 

Faktaopplysninger 

Bakgrunn 
Økonomisk rapportering for program Nordre Follo deles opp i to områder: 

 Fellesnemndas budsjett (ansvar 9050) totalt 63,3 mill kr for perioden 2017-2019. Budsjett for
2019 er 43,6 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 31.8.2019. 

Saken har betydning for 

Barn og unge 
Ingen betydning. 

Personer med nedsatt funksjonsevne 
Ingen betydning. 
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Eldre mennesker  
Ingen betydning. 
 

Grunnlag for beslutning 
Rapportering for program Nordre Follo er delt opp i to områder:  
 
1. Fellesnemndas budsjett totalt 63,3 mill kr for perioden 2017-2019, hvorav 43,6 mill kr i 2019. 

Beløpet er økt med 0,6 mill kr fra 1. tertial 2019 da prosjekt Økonomisk politikk har mottatt 
skjønnsmidler i 2019 for utvikling av budsjettmodell.   

 

2. 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 opprinnelig budsjett på 137,2 mill kr i 2019. Prognosen ved 1. tertial 
viste et behov for å justere rammen ti 150,5.  

 
Fellesnemndas budsjett (ansvar 9050) 
I 2017 og 2018 ble det disponert netto 19 mill kr av Fellesnemndas budsjett.  
 
 
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                         1 300  Tilskudd mottatt i 2018 - kr 100 000 til Fornying og utvikling av 
lokaldemokratiet i kommuner og kr 1 200 000 i skjønnsmidler 
2018 og 2019 til prosjekt Økonomisk politikk. 

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

Sum inntekter                       63 290    
  

 
  

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.  

Justert budsjett 2019                     -43 577  Beløpet er netto, det vil si eksklusiv mva.  

Sum utgifter                     -63 290    

 
 
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. 
 
Tall i 1 000 kr netto 

  

Revidert 
prosjektramme 2018-
2022 per 2.tertial 2019 

Regnskap 
2018 

Opprinnelig 
vedtak 2019 

Plattform IKT Drift                            154 887                1 387             23 310  

Inv                           113 139                6 739             59 090  

  Sum                            268 026                8 126             82 400  

Sak/arkiv/depot Drift                              17 130                     30                   800  
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Inv                             10 476                   476             13 050  

  Sum                              27 606                   506             13 850  

Matrikkel/Kart/KomTek Drift                                         -                         -                         -    

Inv                               3 950                       -                     500  

  Sum                                3 950                       -                     500  

HR/ØK/anskaffelser Drift                             13 550                   750                5 900  

Inv                               17 373                     73             12 250  

  Sum                                30 923                   823             18 150  

Eiendom, samlokalisering av 
rådhusfunksjoner 

Drift                                  9 822                   622                3 800  

Inv                               50 386                7 486             18 500  

  Sum                                60 208                8 108             22 300  

Totalt Drift                              195 389                2 789             33 810  

Inv                             196 628             16 078           103 390  

  Sum total                              392 017             18 868           137 200  

 
 

 
Økonomiske konsekvenser 
 
Fellesnemndas budsjett (ansvar 9050)  
Per 31.8.19 er det regnskapsført 13,4 mill kr. Dette utgjør en samlet forbruks prosent på 31 %. 
Budsjettet er ikke periodisert.  
 
Forbruket ligger lavt samlet sett per 2.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.  
 
Prosjekt Økonomis politikk har også i 2019 mottatt 0,6 mill kr i skjønnsmilder for etablering av ny 
budsjettmodell for Nordre Follo.  
 
Det forventes et mindreforbruk i 2019 på 4-5 mill kr, hvor dette i hovedsak vil være utgifter som vil 
komme i 2020 for å ferdigstille påbegynte tiltak og leveranser i program Nordre Follo.  

 
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 313 100:  

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  
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o kr 75 000 underskudds garanti til Soundsofunity AS  
 
I tillegg er det gitt e underskudds garanti som ikke er utbetalt; kr 69 000 til Ski IL (håndball).  
 
Av den søkbare potten til ansatte på 1 mill kr er det gitt tilsagn på 0,8 mill kr, hvorav 0,1 mill kr er 
utbetalt og utgiftsført.  
 
Utgifter til nytt kommunevåpen dekkes av midler til Fellesnemndas disposisjon, her er det brukt kr 
167 000 i 2018 og 2019. 

 
Delprosjekter (ansvar 9051)  
Prosjektene skal sikre etablering av nødvendige funksjoner for forsvarlig og effektiv drift av Nordre 
Follo kommune fra 2020. I 2019 er det vedtatt 137,2 mill kr fordelt på fem prosjekter. Prognosen for 
delprosjektene viser en økning fra opprinnelig vedtak på 137,2 mill kr til 150,3 mill kr i 2019. 
Endringen skyldes i hovedsak periodisering av utgifter mellom 2018 og 2019. Endringen er 
tilsvarende det som ble rapportert per 1. tertial 2019. Totalt er det utgiftsført 29,4 mill kr per 
2.tertial. Det er avsatt en samlet ramme på 392 mill kr i perioden 2018-2022. 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.  
 
Det foreslås en omfordeling av budsjettmidlene mellom prosjektene. Prosjekt Sak/arkiv/depot og 
HR/Økonomi/Anskaffelser foreslås å redusere opprinnelige budsjetter for 2019, basert på inngåtte 
avtaler. Prosjekt Eiendom, samlokalisering av rådhusfunksjoner økes prosjektbudsjettet for å ivareta 
behov for oppgradering av ventilasjonsanlegg i Ski rådhus.  
 
Kostnader for samlokalisering av fagmiljøene i 2019 løses innen for vedtatte rammer for bygging av 
Nordre Follo. 
 
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 kolonner med prognose for 
2019. 
 
Tall i 1 000 kr netto 
  Prosjekt-

ramme 
2018-2022 

Regnskap 
2018 

Opprinneli
g vedtak 
2019 

Prognose 
1. tertial 

2019 

Prognose 
2. tertial 

2019 

Regnskap 
totalt per 

31.8.19 

Regnskap 
2019  Ski, 

31.8 

Regnskap 
2019 

Oppegård, 
31.8 

Revidert 
prosjektramme 
2018-2022 
2.tertial 2019 

Plattform IKT Drift       155 000          1 387        23 310         23 310         23 310           6 555           6 470   85                  154 887  

Inv      116 700           6 739  59 090         59 090        59 090         10 534           6 169           4 365                  113 139  

  Sum       271 700           8 126         82 400         82 400         82 400         17 088         12 639          4 450                  268 026  

Sak/arkiv/depo
t 

Drift           8 800        30    800           4 000           4 000          1 308          54          1 254                     17 130  

Inv        24 150              476         13 050           4 000           4 000         11               7                5                     10 476  

  Sum         32 950              506         13 850           8 000           8 000           1 319             61          1 259                     27 606  

Matrikkel/Kart
/ KomTek 

Drift             50                  -                -                    -                 -          19       19                                  -    

Inv          3 950             -          500           750              600       292         292                         3 950  

  Sum           4 000               -             500         750            600       312        312                        3 950  

HR/ØK/anskaff
elser 

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

Inv        24 550                73         12 250          7 500          7 500         638                4            635                     17 373  

  Sum         38 950             823       18 150         12 600         12 600          1 011                  4          1 007                     30 923  

Eiendom, sam-
lokalisering av 
rådhusfunksj. 

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

Inv   32 500        7 486       18 500    42 900     42 900   9 642   9 642  
 

   50 386  

  Sum         42 900           8 108         22 300         46 700         46 700          9 642           9 642                       60 208  

Totalt Drift       189 550          2 789         33 810         36 210         36 210        8 254           6 543           1 711                  195 389  

Inv      202 450         16 078       103 390       114 240       114 090        21 118         16 114           5 004                  196 628  

  Sum total 
 

     392 000         18 868       137 200       150 450       150 300   29 372         22 657           6 715                  392 017  
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Bidrag til å nå kommunens mål 
 
Program Nordre Follo og tilhørende prosjekter skal bidra til å sikre forsvarlig oppstart av Nordre 
Follo kommune 1.1.20.  
 

Alternative løsninger 
Ikke aktuell. 

 
Rådmannens vurdering 
Rapportering på økonomi per 31.8.19 for Fellesnemndas budsjett og for de enkelte delprosjektene i 
program Nordre Follo tas til orientering. 
 
 
Gro Herheim     
Rådmann      
 
 
Vedlegg 
Ingen vedlegg 
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Saknr : 18/206-11 
Løpenr : 852/19 
Arkiv : 026// 
Serie : 
Dato : 11.10.2019 

Notat 

Til Kontrollutvalgene Ski og Oppegård Kommune 
Fra Prosjektrådmann Gro Herheim 

Status konkurranse kontrollutvalgssekretariat og revisjonsordning for nordre 
follo 

Bakgrunn 

Dette notatet skal svare ut status for arbeidet med anskaffelse av revisjonsordning og 
kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo 

Kontrollutvalgssekretariat 

Fellesnemda Nordre Follo vedtok i sak 16/19, Sekretariatordning 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.  

I brev av 14.05.2019 henvender kontrollutvalgene i Oppegård og Ski kommune seg til fellesnemda 
Nordre Follo. Konklusjonen i brevet er:  

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski anbefaler at fellesnemnda for Nordre Follo igangsetter 
arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlag, utlysning av konkurranse samt foreta 
vurdering av tilbudene for kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo 
kommune.  

I samme brev melder kontrollutvalgslederne, med nestledere seg inhabile i prosessen, grunnet 
styreverv i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. 

Da leder og nestleder i kontrollutvalgene i Oppegård og Ski er respektive medlemmer og 
personlige varamedlem til styret i FIKS, vil det oppstå en potensiell interessekonflikt dersom 
disse også skal delta i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag samt foreta vurdering av 
tilbudene for kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 

Kontrollutvalgene er derfor ikke involvert i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget og 
gjennomføringen av konkurransen. 
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Utfra innkjøpsfaglige vurderinger, om kontraktens størrelse og behov for fremdrift i prosessen er det 
valgt en konkurranseform med henvendelse til tre kvalifiserte tilbydere. Utvalget av tilbydere er 
gjort med utgangspunkt i kriteriene, bred kompetanse, stor kapasitet og uavhengighet. Forespørsel 
ble sendt de tre eksterne leverandører den 03.10.2019 med tilbudsfrist den 29.10.2019. 

Oppstart av kontrakten er satt til 1.1.2020. Kontrollutvalget for Nordre Follo vil derfor ha behov for 
en midlertidig løsning for sekretariat fram til 1.1.2020. Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) opplyser pr telefon den 11.10.2020, at de har kapasitet til å bistå 
fram til permanent løsning er på plass, men at de ikke kan håndtere sak knyttet til valg av permanent 
sekretariat. Det ble sendt en formell forespørsel til FIKS om å bistå som midlertidig sekretariat fram 
til permanent løsning er på plass mandag 14.10. 

Videre prosess: 

 Administrasjonen gjennomfører konkurransen videre, slik forespurt fra Fellesnemnda i 
Nordre Follo kommune og inngår kontrakt med valgt leverandør iht. kunngjort 
konkurransegrunnlag. 

 Administrasjonen inngår avtale med Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
for midlertidig bistand som sekretariat for kontrollutvalget i Nordre Follo fram til permanent 
løsning er på plass. 

Det har også vært gjort en vurdering rundt felles konkurranse med Indre Østfold kommune. Dette 
blir ikke gjennomført fordi Indre Østfold kommune har valgt å beholde dagens ordning fram til 
sommeren 2020. Vedtak om videre ordning kan først gjøres når nytt kommunestyre for Indre Østfold 
kommune er konstituert. De to kommunene har derfor ulikt behov for fremdrift. 

Revisjonsordning Nordre Follo 

Fellesnemda Nordre Follo vedtok i sak 57/18, den 20.11.2018: 

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.  

Oppsigelse om deltakelse i Follo Distriktsrevisjon ble sendt fra hv Ski og Oppegård kommune 
desember 2018, med virkning fra 1.1.2020. Utgående revisor for Ski og Oppegård kommune har 
bekreftet at de forestår revidering av årsregnskapet for 2019. Utgående revisor for Oppegård 
kommune har bekreftet at de foretar revisjon av 2019-regnskapet for Nordre Follo. 
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Fellesmøtet for kontrollutvalgene i Ski og Oppegård vedtok i sak 4/19, den 4.2.2019: 

1. Fellesmøtet gir sekretariatet fullmakt ti l 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.  

På bakgrunn av dette har administrasjonen igangsatt konkurranse om revisjonsoppdrag for Nordre 
Follo kommune. Det er valgt en anbudskonkurranse som følger lov om offentlig anskaffelse og 
forskrift om offentlig anskaffelse del I og III. 

Administrasjonen har satt ned et anbudsteam bestående av kompetanse innen innkjøp, regnskap og 
bakgrunn fra revisjon.  

Teamet har pt. jobbet fram et konkurransegrunnlag som omfatter regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon. Konkurransegrunnlaget er oversendt FIKS, som har kommet med innspill og 
tilbakemeldinger. Disse vil nå bli gått gjennom sammen med andre nødvendige tilpasninger. Når 
overnevnte endringer er utført, vil grunnlaget gjennomgå en intern kvalitetssjekk. Teamet jobber 
utfra følgende framdriftsplan: 

Hva Når (estimerte tider) Kommentarer 

Publisering på Doffin Uke 43 
Det tas sikte på å 
publisere senest 24.10 

Tilbudsfrist Uke 48 
Konkurransen må ligge 
tilgjengelig på Doffin/TED i 30 
dager 

Evaluering av tilbudene  Uke 48 - 49   

Tildeling av kontrakt  Uke 49   

Karensperiode Uke 49-50 (51) 
Karensperioden varer i 10 
dager og vil avhenge av dato 
for tildeling 

Kontraktsignering 10 dager etter tildeling 
Dersom det ikke kommer inn 
klager som må behandles 

Oppstart av kontrakt 01.01.2020 
Dersom det ikke kommer inn 
klager som må behandles 

 

Det er gjort en vurdering rundt felles anbudsprosess med Indre Østfold kommune. Fellesnemda for 
indre Østfold har vedtatt å videreføre ordning med interkommunalt samarbeid knyttet til revisjon. 
Dette har derfor utgått. 
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KONTROLLUTVALGET I  
NORDRE FOLLO KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 18.11.19 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 
fortløpende.  Revisor står for regnskapsrevisjon (RR), forvaltningsrevisjon (FR) og eierskapskontroll (EK). Sekretariatet utreder andre saker, 
lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. Dokumentfristen til sekretariatet er 14 dager før møtet. Forkortelser; KU: 
Kontrollutvalget, KST: Kommunestyre 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 – Oppegård KU Januar  FIKS 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 – Ski KU Januar  FIKS 

2. Aktivitetsplan  FIKS Oppdateres etter hvert møte 
3. Budsjett for kontrollarbeidet 

Kontroll og revisjon – Budsjett 2020 FIKS 
4. Møteplan 

Møteplan 1.halvår 2020 
5. Kurs og konferanser 

Opplæring av nye kontrollutvalg, 21.november 2019 
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN 

15.11.19 ROKUS/ 
FIKS 

NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar  
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 

12.12.19 

Kontrollutvalgslederskolen 2020, 22.april (arr: FKT) 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni 
Quality Airport Hotel Gardermoen 

6. Kommunens årsregnskap 
Oppegård kommune – Årsregnskap 2019 22.2 Rådmann 
Oppegård kommune – Årsberetning 2019 31.3 Rådmann 
Oppegård kommune – Revisjonsberetning 2019 15.4 Deloitte AS 
Oppegård kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet April/mai 
Ski kommune – Årsregnskap 2019 22.2 Rådmann 
Ski kommune – Årsberetning 2019 31.3 Rådmann 
Ski kommune – Revisjonsberetning 2019 15.4 FDR IKS 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

Ski kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet April/mai 
7. Tertialrapporter 

1.Tertialrapport (jan-april 2020) Mai/juni  Rådmann 
2. Tertialrapport (mai-aug 2020) Sept./Okt. Rådmann 

8. Rapporter fra revisjonen: 
Oppegård - Oppsummering Årsoppgjørsrevisjon 2019 Deloitte AS 
Ski – Revisjonens rapport pr 30.04.19 FDR IKS 
Nordre Follo - Revisjonsplan 2020 August  

9.  Plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 
m/risiko- og vesentlighetsvurderinger 

2020 

10. Plan for selskapskontroll 
Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
m/risiko- og vesentlighetsvurderinger 

2020 

11. Kjøp av revisjonstjenester 
Samlet revisjonsoppdrag (RR + FR/EK) 
Konkurranseutsetting (2,5 + 1 + 1) 26.11.19 FIKS 

12. Kjøp av sekretariatstjenester 
Avtale m/FIKS (30.10 – 31.12.19) 

13. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver 
Plan for samordning av tilsyn Februar  FMOV 
Tilsynsrapporter Fortløpende 
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