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Nesodden KU-35/16
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
35/16

16/00214-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Nesodden kontrollutvalg21.06.2016.docx
SAKSUTREDNING:
Et forslag til protokoll ble 22. juni sendt via e-post til utvalgets medlemmer og
varamedlemmer som hadde deltatt i møtet. Diverse redaksjonelle merknader er tatt
inn i protokollen og det framkom ingen endringsforslag til det reviderte forslaget som
ble sendt på høring.
Ås, 26.08.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016.
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MØTEPROTOKOLL
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

21.06.2016 kl. 17.15
Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), May
Lissbeth Ananiassen (R)
Møtende varamedlemmer:
Anette Løes Hokholt Wiik (H) (sak 26/16 – 28/16 og del av sak 35/16)
Harald Tronvik (H) (sak 29 /16 – 34/16 og del av sak 35/16)
Forfall:
Jørn Bertelsen (H)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra kommuneadministrasjonen:
Rådmann Geir Grimstad (sak 26/16 – 30/16)
Fra Follo distriktsrevisjon:
Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Didrik Hjort
Diverse merknader:
Det var enighet om ny sak 35/16: «Dialog med rådmannen». Saken ble behandlet
etter sak 28/16.

Møteprotokoll godkjent 06.09.2016

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

Saksliste
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Nesodden KU-26/16

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. mai 2016
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet den 11. mai 2016 godkjennes.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.06. 2016:
Sidsel Tjernshaugen bemerket til sak 24/16 at endring av vedtak i ettertid ikke bør
skje.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.06.2016:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet den 11. mai 2016 godkjennes.

Nesodden KU-27/16

Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold
kommunerevisjon IKS
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar forslaget til fusjon mellom FDR og Østfold kommunerevisjon til
foreløpig orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Steinar Neby redegjorde for planene om å etablere en større revisjonsenhet mellom
Østfold kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS og svarte på spørsmål fra
utvalget.
Sidsel Tjernshaugen la fram forslag om en ny setning i vedtaket:» Utvalget forventer
at saken legges fram med en økonomisk oversikt på det neste møtet.»
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Sidsel Tjernshaugen, enstemmig
vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:
Kontrollutvalget tar forslaget til fusjon mellom FDR og Østfold kommunerevisjon til
foreløpig orientering. Utvalget forventer at saken legges fram med en økonomisk
oversikt på det neste møtet.
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Nesodden KU-28/16

Dialog med ordføreren
Sekretariatets innstilling:
Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:
Ordføreren hadde meldt forfall til møtet pga. sykdom og saken ble derfor utsatt.
Votering:
Det ble enstemmig vedtatt å utsette saken.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:
Saken utsettes.

Nesodden KU-29/16

Kommunens behandling av Farled-saken
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar den juridiske vurderingen vedr. kommunens behandling av
Farled-saken til orientering. Saken gir ikke grunnlag for videre oppfølging fra
kontrollutvalgets side.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Arne Maus pekte på at saksutredningen vedr. gyldigheten av fjernmøtet burde ha
presisert at dette gjaldt vedtaket i møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:
Kontrollutvalget tar den juridiske vurderingen vedr. kommunens behandling av
Farled-saken til orientering. Saken gir ikke grunnlag for videre oppfølging fra
kontrollutvalgets side.

Nesodden KU-30/16

Kommunens vedtak om oppfølging av vedtak
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget peker på at kommunestyret i sak 46/16 «Kontrollutvalgets årsrapport
2015» ikke la utvalgets innstilling til grunn for behandlingen av saken.
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Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:
Kommunestyret tar behandlingen av sak 4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 opp
til ny behandling.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Rådmannen redegjorde for administrasjonens behandling av saken. Han medga at
det hadde skjedd en glipp i forberedelsen av saken for kommunestyret. Det var
enighet om å be rådmannen legge fram en årlig status for kommunens
antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet for kontrollutvalget og utvalget vil i sin tur
innstille om saken overfor kommunestyret. Kontrollutvalget var enige om at saken er
oppklart med rådmannens redegjørelse i møtet. Det ble foreslått å ta rådmannens
redegjørelse til orientering.
Votering:
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Rådmannen bes legge fram en årlig
status for kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet for
kontrollutvalget og utvalget vil i sin tur innstille om saken overfor kommunestyret.

Nesodden KU-31/16

Revisjonens rapport pr. 30.04.2016
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 30.4.2016 til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Steinar Neby redegjorde for saken og svarte på spørsmål.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 30.4.2016 til orientering.

Nesodden KU-32/16

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - prioritering av tema
2017 - 2020
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for
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forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar
utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet den 21. juni.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
I diskusjonen ble følgende tema trukket fram som prioriterte områder:
personaladministrasjon, internkontroll, barn og unges psykiske helse,
rus/psykiatriomsorg, pleie- og omsorg, flyktningetjenesten, samfunnssikkerhet og
beredskap, reguleringssaker og byggesaker. Enkelte tok også opp evaluering av
private barnehager og samhandlingsreformen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar
utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet den 21. juni.
Nesodden KU-33/16

Ny møtedatoer høsten 2016
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter høsten 2016 flyttes til den 6.9,18.10 og 6.12.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016
Kontrollutvalgets møter høsten 2016 flyttes til den 6.9,18.10 og 6.12.
Nesodden KU-34/16

Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Arne Todok Eriksen orienterte fra FKTs fagkonferanse 7. og 8. juni. .
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016
Orienteringssakene tas til orientering.
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Nesodden KU- 35/16

Dialog med rådmannen
Sekretariatets innstilling:
Saken ble lagt fram uten innstilling.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:
Kontrollutvalgets leder stilte rådmannen noen spørsmål vedr. Skoklefallstien etter at
fylkesmannen hadde opphevet kommunens vedtak og vedr. status for enkelte
reguleringssaker. Rådmannen svarte blant annet at administrasjonen forbereder en
ny sak for politisk behandling av Skoklefallstien. Reguleringssaken for Bomannsvik
er sendt fylkesmannen.
Det var enighet om å ta rådmannens redegjørelse til orientering.
Votering:
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
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Nesodden KU-36/16
Dialog med ordføreren
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
36/16

16/00215-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Dialogen med ordføreren tas til orientering.

SAKSUTREDNING:
Saken ble utsatt fra forrige møte pga sykdom. Ordfører Nina Sandberg kommer i
møtet for å ha en generell dialog med utvalget. Vi har bedt henne starte med en kort
gjennomgang av de viktigste sakene som kommunen står ovenfor og deretter legge
fram sine forventninger til utvalgets arbeid. Tilsvarende kan utvalget uttrykke sine
forventninger til ordføreren.
Vi minner om at Kontrollutvalgshåndboken fra side 14 gir noe bakgrunnsstoff for
dialogen mellom ordføreren og kontorllutvalget. Håndboken finner dere på utvalgets
ressursside på www.follofiks.no.

Ås, 29.08.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Nesodden kontrollutvalg 06.09.2016

Side 3 av 14

Nesodden KU-37/16
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
37/16

16/00216-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 –
2020.
2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i sak 16/16 å be FIKS legge fram en overordnet analyse for
selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den kommende
valgperioden.
Vedlagt følger den overordnede analysen og plan for perioden 2017 – 2020.
Analysen og prioriteringene bygger på en analyse av vesentlighet og risiko. Antallet
selskaper som er omfattet av kontrollen er likevel så lavt at vi foreslår at det
gjennomføres en eierskapskontroll av alle selskapene i perioden. Vår erfaring er at
det kan være vanskelig å følge opp målene for eierstyringen og vi foreslår at denne
kontrolleres spesielt. Flere av selskapene kan ut fra en vesentlighetsvurdering være
aktuelle for selskapskontroll. Vi foreslår at Remontèr AS, som er heleid av Nesodden
kommune, i første omgang undergis slik revisjon. Spørsmål om forvaltningsrevisjon
av interkommunale selskaper bør drøftes med de andre kontrollutvalgene.
Med bakgrunn i analysen kan utvalget bl.a. til å drøfte:
-

Risiko knyttet til kommunens eierstyring generelt og risiko knyttet til det
enkelte selskap.
Prioriteringer av tema og selskaper i den kommende eierskapskontrollen og
behovet for forvaltningsrevisjon av ett eller flere selskap.
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-

Hvem som skal utføre eierskapskontrollen i perioden. (Selskapskontroll i form
av forvaltningsrevisjon utføres av revisor)

Kontrollutvalgets innstilling oversendes kommunestyret for endelig vedtak.
Ordføreren er kommunens eierrepresentant i selskapene og vi har invitert henne til å
legge fram sin vurdering av kommunens eierstyring og en vurdering av hvert selskap
i møtet. Ordføreren har tatt forbehold om hva hun rekker å forberede innen den korte
fristen.

Ås, 29.08.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 fra FIKS
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Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 - 2020
Nesodden kommune

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat,
Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås
64 96 20 58 | 64 96 20 59
www.follofiks.no
FIKS@follofiks.no
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1.Innledning
1.1 Bakgrunn
Selskapskontroll ble innført ved endringen av kommuneloven med virkning fra 2004.
Begrunnelsen for dette lå i framveksten av en kommunal sektor som stadig blir mer
kompleks og fragmentert, med utskillelsen av kommunale oppgaver i
interkommunale selskap og aksjeselskap. Denne utviklingen innebærer særskilte
utfordringer for demokratisk styring og kontroll. Eierstyring og selskapskontroll er
kommunesektorens verktøy for å møte disse utfordringene.
Kommunestyret har ansvaret for å føre tilsyn med hele sin virksomhet, inkludert de
selskapene som kommunen har eierinteresser i. I henhold til Kommuneloven (KL) §
77 nr. 5 skal kontrollutvalget på vegne av kommunestyret «…påse at det føres
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i
selskaper m.m.».

1.2 Formålet med selskapskontrollen
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser eller leder selskapet, utøver myndigheten slik det er fastsatt i aktuelle
virksomhetslover og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. Sentralt i eierskapskontrollen er en vurdering av om eierne
har etablert tilfredsstillende rammer for styring , og at virksomheten faktisk opererer
i tråd med formålet.

1.3 Innholdet i selskapskontrollen
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget.
Selskapskontrollen, jf. forskriften § 14, er knyttet til å kontrollere at den som utøver
kommunens eierinteresser, utøver denne myndighet i tråd med det aktuelle
lovverket, først og fremst aksjeloven, lov om interkommunale selskaper og for
samarbeid etter kommuneloven § 27.
I kontrollen inngår også en vurdering av om den som utøver eierinteressene, gjør
dette i samsvar med kommunens vedtak om forvaltningen av kommunens
eierinteresser. I siste instans er det kommunestyret som har det overordnede
ansvaret for at kommunen har en forsvarlig selskapsforvaltning.
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Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap
med statlige eller private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er
avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten
etter § 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på
selve aktiviteten og resultater i selskapet.
I følge forskriften § 14 kan selskapskontrollen deles inn i en obligatorisk og en frivillig
del slik som tabellen under viser:

Selskapskontroll

Eierskapskontroll (obligatorisk)

Forvaltningsrevisjon (frivillig)

Kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser i selskaper

Systematisk vurdering av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak
og forutsetninger

Utfører: Sekretariatet, revisjonen eller
andre

Utfører: Revisjonen

1.4 Innsynsretten
Innsynsretten i selskapene som kommunen har eierskap i er regulert av
kommuneloven § 80, som omhandler hvilke selskaper kontrollutvalget og
kommunens revisor har full innsynsrett i. Det kommer fram av § 80, 1. ledd, at
innsynsretten er avgrenset til:
•
•

•

Interkommunale selskap(IKS)
Aksjeselskap kommunen eier alene eller aksjeselskap kommunen eier
sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, samt heleide
datterselskap til overnevnte selskaper.
Samarbeid etter kommuneloven § 27 (når selskapet er en selvstendig juridisk
enhet).

1.5 Overordnet analyse
Fra 2013 kom det inn et tillegg i § 13 i forskriften om at planen skal baseres på en
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og
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vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal være å identifisere behovet
for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.
Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy for å velge ut relevante selskaper o g
områder for selskapskontroll.
•
•

Ved vurderingen av risiko kan vi spørre: Hva er sannsynligheten for en
uønsket hendelse?
Ved vurderingen av vesentlighet kan vi spørre: Hvor alvorlig er en uønsket
hendelse for kommunens måloppnåelse?

Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, som kan være til hjelp når
kontrollutvalget skal prioritere hvilke selskaper som skal være gjenstand for
selskapskontroll:
•
•
•
•
•
•

Selskap som er heleide av kommunen
Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere
Selskapets samfunnsmessige ansvar,
Kommunens eierandel
Store økonomiske verdier
Kommunens motivasjon for eierskapet

I forhold til risiko kan følgende forhold vurderes:
•
•
•
•
•
•
•
•

At det tidligere er avdekket risikoforhold til selskapet.
Selskapet er nylig fristilt
Selskaper med store pengestrømmer
Negativ økonomisk utvikling
Etikk og omdømme
Store endringer i organisasjon eller marked.
Svak eierstyring
Urealistiske og uklare mål
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2.Selskapskontroller i perioden 2013 – 2016
Selskapskontrollene i perioden 2013 – 2016 ble gjennomført av FIKS i medhold av en
plan vedtatt av kommunestyret 13. desember 2012. Prosjektplanene for det enkelte
prosjekt ble godkjent av kontrollutvalget.
•

•

•

Kontrollen i 2013 fokusert på kommunens egen oppfølging av sine
eierinteresser. Intervju med ordføreren, som kommunens eierrepresentant i
selskapene, sto sentralt.
Kontrollen i 2014 ble vedtatt gjennomført som en forvaltningsrevisjon av
Follo Ren IKS og var et samarbeidsprosjekt mellom eierkommunene i
selskapet. Rapporten fra Follo distriktsrevisjon ble lagt fram våren 2015.
Selskapskontrollen 2015 ble gjennomført av FIKS og så på hvordan
kommunenes eiermeldinger var fulgt opp av samtlige selskap.

Alle rapportene ble først behandlet av kontrollutvalget som oversendte saken til
kommunestyret. Rapportene kan leses på www.follofiks.no.

3.Selskapskontrollen 2017 - 2020
3.1 Kommunens eierinteresser etter § 80 i Kommuneloven
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27 er
omfattet av selskapskontrollen, jf. Kommuneloven § 80. § 27-selskap er avgrenset til
selskap som er egen juridisk enhet. Kontroll av andre selskap må ellers basere seg på
åpne kilder. Kontroll utover dette forutsetter at det aktuelle selskapet gir sin
tilslutning til å bli kontrollert.
For Nesodden kommune er følgende selskap omfattet av selskapskontrollen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remontèr AS
Follo Ren IKS
Follo krise- og incestsenter IKS
Follo Brannvesen IKS
Follo distriktsrevisjon IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS
6

Bl.a. følgende samarbeid som kommunen deltar i, vil etter dette Ikke være omfattet:
1. Follo barnevernvakt – Kommuneloven(KL) § 27 - ikke egen juridisk enhet
2. FIKS – KL § 27 – ikke egen juridisk enhet
3. Follo barne- og ungdomsskole – KL § 28 (Ski vertskommune)
4. Follorådet – regulert i henhold til inngått avtale, vertskommune sirkuleres
5. IKT Follo Administrativt samarbeid (vertskommune: Ski)
6. Landbrukskontoret i Follo, Kommuneloven § 28 (vertskommune Ås)
7. Tolketjenesten Follo (vertskommune: Ski)
8. Kompetansehjulet i Follo - administrativt samarbeid (vertskommune: Ås)
9. Follo Futura AS, private medeiere: Rotary
10. Follo byggetilsyn KL § 28 (vertskommune: Ski)
Kontrollutvalget i vertskommunen har kontrollansvaret for § 28 selskapene.

3.3 Delegering til kontrollutvalget
Plan for gjennomføring av selskapskontroll skal etter forskrift om kontrollutvalg §
13,2 vedtas av kommunestyret. Etter samme forskrift kan kommunestyret delegere
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen for
planperioden.

3.4 Rapportering av eierskapskontrollen
I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det kontrollutvalget selv som avgjør hvor
ofte kontrollutvalget skal rapportere om gjennomført selskapskontroll til
kommunestyret.
Kontrollutvalget i Nesodden har tidligere vedtatt å oversende rapportene til
kommunestyret til behandling. Denne ordningen videreføres.

4.Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 – 2020
4.1 Metode
I kartleggingen er det innhentet informasjon fra selskapenes årsmeldinger,
årsregnskap og nettsider, samt kommunens eierskapsmelding. Det er også
7

gjennomført et intervju med oppdragansvarlig revisor for storparten av IKSselskapene; revisjonssjef Steinar Neby. + revisorene for ASene

4.2 Generell eierstyring
Kommunes eiermelding var i forrige periode et viktig vurderingskriterium for
selskapskontrollen. Kommunestyret vedtok 21.3.13 en eiermelding for perioden
2013 – 2016. Kommunestyret vedtok samtidig at denne skulle rulleres innen fire år.
Dette er ennå ikke gjort. Eiermeldingen vil være et viktig grunnlag for å kunne
vurdere om selskaper som kommunen har eierinteresser i, arbeider i tråd med
kommunens mål. Alle endringer av selskapsavtalene for selskapene behandles av
kommunestyret. Det synes nå å være en trend at disse avtalene gjøres som
minimumsavtaler og en mer detaljert styringsdokument utformes som en eieravtale.
Denne vedtas av selskapets representantskap.

Eierstyring generelt

Vesentlighet
Lav/Middels/Høy
H

Risiko
Lav/Middels/Høy
M

4.3 Risikovurdering knyttet til de enkelte selskap:
Det enkelte selskap er presentert nærmere i vedlegget. Sekretariatets vurderinger
av risiko for hvert selskap er oppsummert nedenfor. Kontrollutvalgets vurderinger
vil bli lagt til grunn for den endelige planen for selskapskontroll.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remontèr AS
Follo distriktsrevisjon IKS
Follo Brannvesen IKS
Follo Krise- og Incestsenter IKS
Follo Ren IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS

Vesentlighet
Lav/Middels/Høy

Risiko
Lav/Middels/Høy risiko

M
M
H
M
H
H

M
L
M
L
M
M

Revisjonssjef Steinar Neby, som er oppdragsansvarlig revisor for alle IKSene ovenfor
gir uttrykk for at alle disse selskapene har tilfredsstillende orden på sin
regnskapsføring.
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Se vedlegg 1 for en nærmere presentasjon og vurdering av det enkelte selskap.

4.4 Plan perioden 2017 - 2020
Antallet selskaper som er omfattet av selskapskontrollen i Nesodden er såpass lavt at
vi mener det er overkommelig å undergi alle selskapene en eierskapskontroll i løpet
av planperioden. I vedlegg 1 gis en nærmere beskrivelse av disse selskapene og
hvilke kommuner som har eierinteresser i det enkelte selskap.
Kontrollen kan rettes mot alle/noen av selskapene samtidig og resultere i en felles
rapport til kontrollutvalget. Alternativt kan ett og ett selskap kontrolleres om
gangen. Dette kan gi en grundigere kontroll og mer informasjon til kontrollutvalget,
eventuelt kommunestyret om selskapet. Kontrollutvalget kan også vurdere å
invitere noen av selskapene til ett av sine møter eller besøke disse.
Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene i løpet av perioden. I
forrige periode ble det foretatt en slik revisjon i Follo Ren IKS. Remontèr AS mottar
en betydelig offentlig tilskudd og ivaretar viktige oppgaver og det foretas en
forvaltningsrevisjon av selskapet i 2018. Revisjonen skal blant annet vurdere
selskapets effektivitet og måloppfyllelsen. Kontrollutvalget vil senere ta standpunkt
til en prosjektplan for revisjonen. Resultatet av eierskapskontrollen 2018 kan gi
grunnlag for å vurdere om det skal iverksettes flere forvaltningsrevisjoner av
selskaper. Ressurser til forvaltningsrevisjon av ett eller flere av selskapene
samordnes med forvaltningsrevisjonen av kommunens virksomheter.
Mange kontroller av enkelte selskap kan være en belastning for selskapet. Vi foreslår
derfor at kontrollene av det enkelte selskap bør begrenses til en eierskapskontroll og
eventuelt en forvaltningsrevisjon i planperioden.
Plan for perioden:




2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer
gitt nasjonalt og lokalt
2019: Forvaltningsrevisjon av ett selskap
2020 : Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.

9

4.5 Gjennomføring
Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontrollen, gjennomføres av FIKS.
Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon gjennomføres av revisjonen.
FIKS og skal løpende motta alle relevante dokumenter fra selskapene som det ber
om, så som protokoller fra styre- og representantskapsmøter/generalforsamlinger,
årsmeldinger og regnskap og alle uttalelser fra revisor.
Kontrollutvalget vurderer omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som
skal gjennomføres med utgangspunkt i planen for selskapskontroll. Kontrollutvalget
kan gjøre endringer i planen.
Ordningen med en samordning av kontroller i selskaper som har flere eiere, skal i
størst mulig grad videreføres.
FIKS og revisor avgir rapport etter gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget rapporterer videre til kommunestyret.
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Vedlegg
Remontèr AS
1450 Neoddtangen
Selskapsform
Aksjeselskap
Formål
VTA bedrift (varig tilrettelagt arbeid) og tilbyr arbeidspraksis i
skjermet virksomhet. Remontèr AS har som formål å
tilrettelegge arbeid for mennesker som permanent eller i en
periode ikke får benyttet sine ressurser i et ordinært
arbeidsforhold.
Eiere
Nesodden kommune
Antall ansatte
20 arbeidstakere i VTA. 11 personer i arbeidspraksis (APS) –
totalt 24 gjennom året. 7 personer ordinært ansatte.
Kommunalt
25% andel av VTA-tiltaket – kr 657 666
tilskudd 2015
Kr 200 000 til tiltaket Restart som er yrkesrettet aktivitet og
veiledning i jobbsøk til personer som mottar sosiale ytelser.
Egenkapitalandel 1 78% - meget bra
Driftsinnt. 2015
Kr 7 226 946, av dette salgsinntekter på kr 1 705 853
Sykefravær 2015
2,5%
2
Likviditetsgrad 2
3,9 - meget bra
Merknader:
Selskapet skiftet navn fra Nesodden lettindustri AS i 2013.
Selskapet hadde et positivt årsresultat i 2015 som ble lagt til
egenkapitalen. Styret vurderer selskapets framtidsutsikter som
gode basert på utviklingen i de senere år. Alle kommunene i
Follo har VTA bedrifter.

1

Egenkapitalandelen måler hvor stor andel av totalkapitalen egenkapitalen utgjør. Jo høyere
egenkapitalandelen er, jo bedre er bedriftens soliditet. Den måler også hvor stor andel av bedriftens
eiendeler som er finansiert med egenkapital. Kredittinstitusjoner har ofte fokus på dette, i forbindelse med
lån. Bedrifter med høy egenkapitalandel scorer ofte høyere på kredittverdigheten.

Egenkapital* 100/Sum egenkapital og gjeld = egenkapital andel

2

Likviditetsgrad 2 er, som likviditetsgrad 1, et forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo
høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Forskjellen er at varelageret blir trukket fra
omløpsmidlene. Dette blir gjort fordi varelageret er definert som det minst likvide omløpsmidlet. For veldig
mange bedrifter kan det være en utfordring å få konvertert varelageret til penger. Derfor trekkes denne ut i
likviditetsgrad 2, slik at man får ett forholdstall med de mest likvide omløpsmidlene. Generelt sett bør
likviditetsgrad 2 være større enn 1.
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Follo brannvesen IKS
Ås
Selskapsform
Aksjeselskap
Formål
Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å
ivareta de plikter og oppgaver
som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om
brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver.
Konkret gjelder dette:
• Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med
tilhørende forskrifter.
• Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om
avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt
forurensning.
• Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§
12-15
Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i
overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende
lovgivning og forskrifter.
(Selskapsavtalen Kap 3)
Eiere
Deltakerne har fra 1. juli 2015 følgende eierandel og
ansvarsdel i selskapet:
Enebakk
9%
Frogn
13 %
Nesodden 16 %
Oppegård 22 %
Ski
25 %
Ås
15 %
Antall ansatte
136 stillingshjemler som utgjør 93,41 årsverk.
Nærvær/fravær
4,25% fravær
Kommunalt tilskudd Oppegård: 20,5 mill.kr.
Egenkapitalandel
Driftsinntekter
Likviditetsgrad
Merknader:
Selskapet ble etablert 1.7.15. Ved gjennomføringen av
selskapskontrollen 2015 hadde selskapet derfor ikke rukket å
gjennomfør flere av tiltakene i kommunenes eiermeldinger.
Årsregnskapet for 2015 hadde et mindreforbruk på ca 2,2
mill.kr. Revisor hadde ingen påpekning av feil eller mangler i
regnskapet. I løpet av planperioden bør det vurderes en
oppfølging av kontrollen fra 2015

12

Follo lokalmedisinske senter IKS
Ski
Selskapsform
Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål
Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i
forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte
deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med
kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for
utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral.
Eiere
Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden
Antall ansatte
Ca. 70
Kommunalt tilskudd
Egenkapitalandel
Driftsinntekter
Likviditetsgrad
Merknader:
Follo legevakt IKS ble fra 1.1. 2016 videreført som en del av Follo
lokalmedisinske senter IKS. Selskapet bør være aktuell for både
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av måloppnåelse.
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Follo krise- og incestsenter IKS
Ås
Selskapsform
Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål
• Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i
mishandlingssituasjoner.
• Å synliggjøre og bekjempe privat vold.
• Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller
seksuelle overgrep og deres pårørende.
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand.
Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære
hjelpeapparat.
Eiere
Antall ansatte
Kommunalt tilskudd
2015

Egenkapitalprosent
Driftsinntekter
Fravær 2015
Likviditetsgrad 2
Merknader:

Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Ski,
Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk
19,5 årsverk fordelt på 25 ansatte
Ås: kr 1 805 000
Ski: kr 2971 920
Oppegård: kr 2 641 000
Nesodden: kr 1 839 600
Frogn: kr 1 575 000
Vestby: kr 1 602 000
Enebakk: kr 580 000
Sum
kr 13 014520
Grunnlaget for fastsettelse av overføring fra kommunene er etter
antallet innbyggere i kommunen. Enebakk betaler for 50% av sine
innbyggere.
Statlige overføringer utgjorde i 2015: ca 4,4 mill.kr.
Selskapet har negativ egenkapital. Pga pensjonsforpliktelser som er
på netto 3,2 mill.kr.
Kr 18 612 529
3,4%
1,7 - meget bra
Revisor påpekte i revisjonsberetningen for 2015 en feilføring av
pensjonskostnader
Krise- og incestsenteret ble slått sammen til ett selskap for noen år
siden. Det kan vurdere en forvaltningsrevisjon av selskapets
generelle måloppnåelse og f.eks. om sammenslåingen ga
synergieffekter.
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Follo Ren IKS
Oppegård
Selskapsform
Formål

Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Selskapet påtar seg på vegne av deltagerkommunene å
sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling
av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldene
kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og
supplerende bestemmelser gitt av sentral
forurensningsmyndighet. ·

Eiere

Frogn 16,6%, Nesodden 17%, Oppegård 23,8%, Ski 26,1% og
Ås 16,5%

Antall ansatte
Kommunalt tilskudd
2015
Egenkapitalprosent
Driftsinntekter
Fravær 2015

30 fast ansatte
21,1 mill. kr fra Oppegård i 2015 .

Likviditetsgrad 2
Mader:

33% - Meget bra
106,9 mill kr.
Totalt sykefravær 11,52% (Se forklaring i selskapets
årsmelding). Korttidsfravær: 1,54%
31% - Meget bra
Får god scor på kundetilfredshet. Utfordringer framover er
blant annet nye krav til avfallshåndtering. Kan være risiko for
kryssubsidiering mellom håndtering av næringsavfall og avfall
fra innbyggerne, jf nye krav fra EU om dette. Avfallet leveres i
dag til andre for videre sortering. Ved eventuell bygging av
egne anlegg for dette kan investeringer utgjøre en risiko.
Kommunal renovasjon er en lovpålagt oppgave som
innbyggerne plikter å delta i og utgiftene dekkes etter
selvkostprinsippet. Det kan være en risiko for at selskapet
drives lite effektivt.
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Follo distriktsrevisjon IKS
Ski
Selskapsform
Opprettet i medhold av Lov om Interkommunale selskap (IKS)
Formål
Selskapets formål er primært å
utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold
til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september
1992, kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, med
tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Selskapet kan
utføre revisjonsoppdrag for kommunale og interkommunale
selskaper hvor deltakerne er eiere.
utføre andre revisjonsoppdrag for deltakerne i samsvar med
revisjonsstandardene eller etter avtale.
utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor gjeldende lover og
forskrifter, herunder revisjonsoppdrag utenfor
deltakerkommunenes geografiske og ansvarsmessige område.
Eiere
Antall ansatte
Kommunalt tilskudd
2016
Egenkapitalprosent
Driftsinntekter
Fravær 2015
Likviditetsgrad 2
Merknader:

Nesodden, Ås, Ski, Enebakk
8
Kr 1 276 000
Negativ netto egenkapital
2016: 7,2 mill. kr.
3,1%
62% - meget bra
Selskapet er gradvis nedbemannet som følge av at to
kommuner har trådt ut av selskapet. Et forslag om at
selskapet blir fusjonert med Østfold kommunerevisjon IKS
med virkning fra 1. januar 2017 behandles av
kommunestyrene i eierkommunene i løpet av høsten.
Selskapet har negativ netto egenkapital. Revisjonsberetningen
for 2015 er uten forbehold.
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Nesodden KU-38/16
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
38/16

16/00217-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 –
2020.
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
Plan forvaltningsrevisjon Nesodden 2017 - 2020.docx
Øvrige dokumenter som ligger på saken:

SAKSUTREDNING:
Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse
gjennom forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en
plan for forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas
av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
På bakgrunn av en overordnet analyse fra distriktsrevisjonen, drøftet kontrollutvalget
i sine to forrige møter mulige risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de
sentrale virksomhetsområder. Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf.
vedtaket i sak 32/16 den 21. juni. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til
en handlingsplan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Forslaget skulle
ta utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet.
Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene som kommunen
har eierinteresser i, inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon. Hvilke(t)
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selskap dette skal gjelde, avklares når en overordnet analyse og plan for
selskapskontroll behandles av utvalget, jf. en annen sak til dagens møte.
Forslaget til plan bygger på at minst to prosjekter gjennomføres pr. år. Flere
prosjekter må eventuelt avtales og finansieres særskilt.
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny
plan.

Ås, 25.08.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg
1.
2.

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2020 fra FIKS
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune fra
Follo distriktsrevisjon
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PLAN FOR
GJENNOMFØRING AV
FORVALTNINGSREVISJON
2017 – 2020
Nesodden kommune

1

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

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

Formålet med forvaltningsrevisjon
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og
øvrige politiske vedtak.

2

Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon
til:
- forbedringer i kommunen.
- læring blant medarbeiderne.
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen
Gjennomføring
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger,
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.
Rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2012 - 2016)









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

Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for
kommunen – kontrollutvalgets drøftinger og en idédugnad med rådmannens
ledergruppe. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema
for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter
vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med
kommunen.
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.
Selskapskontroll
3

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden.
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle
selskapa. Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nesodden Lettindustri AS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo Ren IKS
Follo krise- og incestsenter IKS
Follo Brannvesen IKS
Follo distriktsrevisjon IKS

Prioritering av forvaltningsrevisjoner
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene
som foreligger.
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige
forvaltningsrevisjonene. Tilskuddene til revisjonen har fra 2012 forutsatt at det
gjennomføres to prosjekter pr. år. Vi legger til grunn for planen at ordningen med to
prosjekter pr. år videreføres.
Følgende tema prioriteres for Nesodden kommune for 2017 – 2020:

1

Område
Personaladministrasjon

2

Internkontroll

3

Barn og unges psykiske
helse

4

Rus/psykiatriomsorg

5

Pleie- og omsorg

6

Flyktningetjenesten

Risiko
Press på personalet
som følge av
befolkningsvekst.
Rekruttering av
medarbeidere
Manglende etterlevelse
av regelverk og at feil
ikke oppdages og
gjentas
Ensomhet blant
ungdom og manglende
virkemidler overfor
utagerende elever
Kommunens
oppfølging av et
økende antall klienter.
Kommunes dekking av
tjenestebehovet til et
økende antall personer
og
samhandlingsreformen.
Sviktende integrering

Vesentlighet
Kompetent og
motivert personale er
avgjørende for
kommunens
tjenesteyting.
Sviktende
måloppnåelse og
omdømmetap
Psykiatriske lidelser
er et voksende
problem
Viktig å hjelpe
mennesker med
problemer
Pleie- og omsorg er et
stort og voksende
tjenesteområde.

Viktig for tilliten til
4

7

Samfunnssikkerhet og
beredskap

8

Reguleringssaker og
byggesaker

9

Forvaltningsrevisjon av et
selskap

av flyktninger som
bosettes i kommunen
og utfordringer med
bolig, barnehage, skole
og arbeid
Manglende
sikkerhetstiltak og
beredskap
Mangler i
saksbehandlingen.
Kompetansen hos
personalet.
Selvkostberegningen
Mangelfull oppfølging
fra eiene

velferdsstaten og for
utviklingen av
fellesskapsløsningene

Beskyttelse av
befolkningen er et
hovedansvar for
kommunen
Utbyggingen av et
lokalsamfunn har stor
og varig betydning

Flere av selskapa
ivaretar viktige
samfunnsoppgaver.

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

Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert
22.6.2016
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Utkast til saksutredning:
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 –
2020.
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2.
Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i
planperioden.
Tidligere politisk behandling:
Kontrollutvalget sak 24/16 og sak 32/12
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Kontrollutvalget
Kommunestyret
Vedlegg som følger saken trykt:
1.
2.

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2020
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune fra
Follo distriktsrevisjon

SAKSUTREDNING:
Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse
gjennom forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget pålegges (Kontrollutvalgsforskriften §
10) å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.
Planen vedtas av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta
endringer i planperioden.
Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
På bakgrunn av en overordnet analyse fra distriktsrevisjonen, drøftet kontrollutvalget i
sine to forrige møter mulige risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de
sentrale virksomhetsområder. Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf.
6

vedtaket i sak 32/16 den 21. juni. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til
en handlingsplan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Forslaget skulle
ta utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet.
Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene som kommunen
har eierinteresser i, inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon. Hvilke(t)
selskap dette skal gjelde, når en overordnet analyse og plan for selskapskontroll
legges fram for utvalget til behandling.
Forslaget til plan bygger på at minst to prosjekter gjennomføres pr. år. Flere
prosjekter må eventuelt avtales og finansieres særskilt.
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny
plan.
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1

INNLEDNING

1.1 Sammendrag
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for
forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperioden. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.

1.2 Konklusjon
1.2.1

Utviklingstrekk og utfordringer

Nesodden kommunes Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 legger til grunn en boligbygging på 100 boliger og en befolkningsvekst på 1,2 % per år frem til 2026. Veksten kan
vise seg å bli noe høyere i 2020-årene.
Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 opplyser at "Rådmannen legger opp til en moderat investeringsplan i kommende planperiode." Press for mer kommunale tjenester i årene
framover gjør det krevende å skaffe handlingsrom og driftsoverskudd.
1.2.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Nesodden kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere har gitt
innspill til risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag
gjennomgås 19 risikoområder.
Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er ønskelig, ifølge flere
rådmenn.

1.3 Anbefalinger
Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 13 områder særlig
aktuelle for forvaltningsrevisjon i Nesodden kommune 2017–2020:
a. Personaladministrasjon.
b. Samfunnssikkerhet og beredskap.
c. Kommunale innkjøp.
d. Investeringer og gjeld.
e. Internkontroll.
f. Barn og unges psykiske helse.
g. Kultur, idrett og friluftsliv.
h. Pleie og omsorg.
i. Rus/psykiatriomsorg.
j. Ressurskrevende brukere.
k. Flyktningetjeneste.
l. Reguleringsplan og byggesak.
m. Bærekraftig lokalsamfunn.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder forvaltningsrevisjon
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bakgrunn
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:
 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med
bestemmelsene i dette kapittel."
 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter."
Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet, 2011, s. 78) definerer nøkkelbegrepene slik:
 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik
fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."
 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og
avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke."
Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for
analysen.

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte 16.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016,
herunder overordnet analyse.
Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at
kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder
prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:
1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen.
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.

2.3 Metode
Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier.
Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:
1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (vedtatt av kommunestyret 22.10.2015).
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Nesodden kommune
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2. Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (vedtatt 17.12.2015).
3. Kommunens internettsider (www.nesodden.kommune.no).
4. Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folkemengde
og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kommune)
(ssb.no).
5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebarometeret.no).
6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.
7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.
8. Virksomhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).
9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra
regnskapsrevisjon.
Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift:
Dato:
Aktivitet:
16.12.2015: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016,
herunder overordnet analyse
15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse i Strømstad med idédugnad om risikovurdering.
10.2.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.
Feb. 2016:
Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer.
8.3.2016:
Idédugnad med rådmannens ledergruppe.
17.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.
11.5.2016: Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse.
21.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.
Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.
Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune og FIKS i prosjektet.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Nesodden kommune
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3

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

3.1 Administrativ organisering
Rådmannens ledergruppe i Nesodden kommune består av syv personer:

Kilde: nesodden.kommune.no

De tre kommunalsjefene leder hvert sitt kommunalområde med til sammen 31 virksomheter.1

3.2 Utviklingstrekk
Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens
utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostrastatistikk.2 Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:
3.2.1




Befolkning

Nesodden vokste med 251 innbyggere i 2015 til 18 623 innbyggere (1.1.2016).
Befolkningsveksten utgjorde 1,4 % – mot 0,9 % i landet.
Over de siste tre årene har Nesoddens folkemengde vokst med gjennomsnittlig 1,2 %
per år (1,7 % i 2013, 0,4 % i 2014 og 1,4 % i 2015).
Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Nesoddens folkemengde med 12,6 % – mot 18,6
% i Akershus og 12,4 % i landet.

1

Staben i Nesodden kommune har ikke utarbeidet et helhetlig organisasjonskart som kan gjengis i Worddokumenter med A4-format. Revisor etterlyste det også i oktober 2015.
2

Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001.
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av
"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte
omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby,
Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Nesodden kommune
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I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden lik andel barn i barnehagealder, flere barn i
grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og over.
3.2.2





Nesodden kommunes personale utførte til sammen ca. 1 000 årsverk i 2015.
Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Nesodden kommune (2014) større andel
årsverk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart mindre
andel årsverk i helse- og sosialtjenester.
Nesodden kommune oppgir et totalt sykefravær på 7,6 % i 2015 – lavere enn nivået i
fire Follo-kommuner (gjennomsnittlig 8,3 %).
3.2.3











Kommuneøkonomi

Nesodden kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,16 mrd. kr i årsregnskap
2015.
Kommunen hadde netto driftsresultat på 3,1 mill. kr (0,6 % av sum driftsinntekter) i
2014 og 30,4 mill. kr (2,4 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum
(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Driftsoverskudd 2015 forklares med bl.a.
refusjon for ressurskrevende brukere, rentekostnader og overføring til private barnehager.
Kommunens netto lånegjeld – 51 055 kr per innbygger i 2015 – er 7,8 % lavere enn
gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7.
3.2.4



Personale

Tjenesteområder

Nesodden kommunes grunnskoler kostet 98 733 kr per elev i 2015 – 3 % under
gjennomsnittet for Kostra-gruppe 7.
En sykehjemsplass kostet 976 811 kr i 2015 – 5 % under for Kostra-gruppe 7
(gjennomsnitt).
Nesodden kommune utbetalte 17,2 mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 % på to år).
Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 414 kr (+ mva) for en 120 m2 bolig i 2015 – 19 %
under Kostra-gruppe 7.
Kommunale bygg hadde et energiforbruk på 165 kWh per m2 i 2015 – likt med
Kostra-grupp 7.

Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved
hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Nesodden kommune som nr. 92 blant landets 428
kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Nesodden
kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre enn i normalkommunen."

3.3 Utfordringer
3.3.1

Overordnete mål

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 3; upaginert) angir fire fokusområder
med tilhørende innsatsområder:
1. Samfunnsutvikling:
 Folkehelse og levekår.
 Lokaldemokrati og deltakelse.
 Næringsutvikling.
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Nesodden kommune
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 Stedsutvikling.
 Kommunikasjon og samferdsel.
2. Tjenester og brukere:
 Helhetlig tjenestetilbud.
3. Organisasjon og medarbeidere:
 En organisasjon for framtiden.
4. Økonomi:
 Forvaltning av kommunens ressurser.
Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 (s. 6) utdyper innsatsområdene i overordnete og
spesifikke styringsmål. Til sammen utgjør dette Nesodden kommunes målstyring. "Alle virksomheter har sitt eget styringskort med egne parametere. De kjører sine egne brukerundersøkelser og lager lokale mål i samarbeid med sine ansatte," opplyser stabssjef for økonomi og
styring, som anser at målstyringsopplegget fungerer godt. I 2016 går kommunen for øvrig
over til medarbeiderundersøkelse ved hjelp av KS' 10-Faktor.
3.3.2

Boligbygging – befolkningsprognose

Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 2.1 Faktagrunnlag) oppgir at "Befolkningsveksten skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen." "Det
legges til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år" i planperioden - noe høyere enn realisert boligbygging i årene forut.
"Dette vil gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,2 % per år" – men "kan gi en noe
høyere befolkningsvekst, særlig mot slutten av perioden." "Det er viktig å påpeke at så å si all
boligbygging i kommunen skjer i privat regi, og at det er knyttet usikkerhet til tidspunktet for
realiseringen av de enkelte reguleringsplanene." Nesoddens folkemengde anslås å nå 20 594
personer i 2025.
En boligprognose utarbeidet av administrasjonen våren 2015 – basert på foreliggende byggesøknader og forventete utbyggingsområder – indikerer langt høyere boligbygging: gjennomsnittlig 190 boliger per år i perioden 2016–2026. (Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–
2019, s. 111.) Stabssjef for økonomi og styring kommenterer at "det er vanskelig for rådmannen å ta ut prosjekter fremmet av private", men erfaringen tilsier at flere boligprosjekter faller
fra eller blir forsinket; befolkningsveksten ender som regel på rundt 1,25 % per år. Dersom
boligbyggingen er i stigende trend, vil det fanges opp i neste rullering av kommuneplanen
(hvert fjerde år), tilføyer stabssjefen.
3.3.3

Utfordringer til 2020

Basert på utviklingstrekk, kommuneplan og budsjett/handlingsprogram oppsummerer revisor
følgende utfordringer og satsingsområder for Nesodden kommune til 2020:
1 Moderate investeringer – lav egenfinansiering:
 "Befolkningsprognosen viser at skolekapasiteten i kommunen, både på barne- og
ungdomstrinnet, er god i perioden. Eneste unntak er Nesoddtangen skole som kan få
anstrengt kapasitet mot slutten av perioden som følge av planlagt boligbygging i Tangen
grendelag." (Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026, kapittel 2.1 Faktagrunnlag.)
 "Rådmannen legger opp til en moderat investeringsplan i kommende planperiode" (Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 4). De største investeringene i 2016 er
Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Nesodden kommune
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omsorgsboliger, flyktningeboliger, multisportanlegg og IKT. Investeringer for 108 mill. kr
i 2016 faller til rundt 50 mill. kr per år i 2017–2019 (s. 104). I tillegg kommer VARinvesteringer for 30 mill. kr årlig (121 mill. kr over fire år). Fjellstrand barnehage bygges
for 31 mill. kr i 2017.
"Nesodden kommune har tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til
dette er at kommunens reserver (fond) er på et minimumsnivå og det legges opp til relativt
svake netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanperioden" (s. 3).

2 Press for økt drift – redusert driftsresultat:
 "Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden. Store behov og økt press for mer
tjenester i årene framover gjør det meget vanskelig å skaffe dette handlingsrommet" (Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019, s. 27). Økte driftsutgifter skyldes især drift av
ny barnehage på Fjellstrand, nye omsorgsboliger og generelt tjenester til en voksende
eldrebefolkning. "En ytterligere styrking av avsetningene mener rådmannen ville vært
ønskelig, men rådmannen har likevel valgt å ikke gjøre ytterligere kutt i tjenestetilbudet i
2016, da det i de tre foregående år er kuttet til sammen over 30 mill. kr og tjenestetilbudet
er presset" (s. 1).
 Driftsoverskuddet på 30 mill. kr (2,4 %) i 2015 bidrar til å tegne et noe lysere bilde av
kommunens økonomi.
3 Rådmannens stabsområde – digitalisering:
 IKT-infrastruktur skal oppgraderes for å utvikle e-kommune.
4 Skole, barnehage og oppvekst – drift av ny barnehage:
 Fjellstrand barnehage kommer i drift i 2018.
 Skolebruksplan iverksettes med tiltak på flere skoler.
5 Helse og omsorg – økt tjenesteproduksjon:
 "Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er innarbeiding av store utgifter innenfor
helse og omsorg" (s. 3).
 Hjemmetjenesten økte fra 65 årsverk i 2012 til 91 årsverk i 2015 (s. 72). Antall hjemmetjenestemottakere steg fra 826 pasienter i juni 2014 til 1094 pasienter i juni 2015 (+32 %)
(s. 71). "Det er en klar økning i antall psykiatri/rus pasienter" (s. 72).
6 Teknikk, miljø og plan – VA-satsing:
 Kommunens vann- og avløpsnett rehabiliteres og utbygges.
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

SENTRALADM.,
PERSONAL,
ØKONOMI

Risiko for avvik:

Område:
Personaladministrasjon:

Personaladministrasjon: Risiko
for at kommunen ikke har oversikt over og styring med personalet. Årsberetning 2015 (s. 45)
og årsregnskapet (note 10) oppgir
999 årsverk, mens Budsjett 2016
handlingsprogram 2017–2019 (s.
2) oppgir "ca. 1100 årsverk", dvs.
en sprik på 10 %. Rådmannen har
(brev 4.5.2016 til revisjonen)
varslet forbedring i registreringen
av årsverk vha. Agresso i 2016.
Dette kan vurderes etter et par år.
Avvik fra tall fra A-registeret/
Kostra-statistikk bør også sjekkes. Fraværsstatistikk og sykelønnsrefusjon er beslektede
temaer.

Personale: Risiko for at vekst i
befolkning og tjenesteyting medfører press på personalet. Er årsverkene optimalt fordelt?
Rekruttere, utvikle og beholde
kvalifiserte medarbeidere er en
utfordring på flere fagområder.
Målstyring:
Risiko for at etater og virksomheter ikke styres målrettet. Har
kommunen et hensiktsmessig
opplegg for balansert målstyring?
Opplegget synes komplisert for
utenforstående, men oppgis å
fungere bra internt.
Samfunnssikker- Risiko for at sikkerhetstiltak ikke
het og beredskap: iverksettes og at kommunen ikke
er forberedt når kriser inntreffer.
Kommunens toppledelse og virksomheter har viktige roller her.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

H

H

Vesentlighet:

Oversikt over kommunens viktigste
innsatsfaktor er
viktig. Har kommunen flere årsverk enn
det som rapporteres
til de folkevalgte?

Kompetent personale er avgjørende
for kommunens tjenesteyting.

M

L

Offentlig virksomhet trenger målstyring.

H

M

Å beskytte befolkningen, er et hovedansvar for kommunen.
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Kommunale
innkjøp:

Kommunens
driftsøkonomi:

Investeringer
og gjeld:

Internkontroll:

Risiko for brudd på lov om
offentlige anskaffelser og for
dårlige innkjøp. Er Nesodden
kommunes innkjøp (300 mill.
kr/år) effektive? Utfordringer er
bestillerkompetanse, konkurransebasert innkjøp, protokoller,
lojalitet til rammeavtaler, etisk
innkjøp og innkjøpssamarbeid.
Nesodden, Ås, Frogn og Vestby
kommuner har felles innkjøpskontor med fire årsverk.
Risiko for at administrativ organisering og arbeidsmåter ikke er
optimale, dvs. at budsjettmidler
utnyttes dårlig. Årlig gjennomgang i handlingsprogram "snur
hver stein"? Noen vil hevde at
innsparingene har gått for langt.
Nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 kan gi endringer
for Nesodden kommune. Hanker
kommunen inn alle aktuelle
statstilskudd til driftsprosjekter?
Risiko for at kommunens gjeldsbyrde blir tung og renteutgiftene
høye. Kommunen er sårbar for
renteoppgang. Er investeringsprogrammet hensiktsmessig,
og hanker kommunen inn alle
aktuelle statstilskudd til investeringsprosjekter?
Risiko for at lovverk ikke etterleves i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Transparens og
antikorrupsjon har interesse.

M

M

Regelverket for
anskaffelser er noe
forenklet, men fortsatt komplisert.
Kommuner blir
stadig innklaget for
Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA).

M

M

Med trang kommuneøkonomi er jevnlig trimming av tjenesteproduksjonen
vesentlig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsprogram.

H

M

Styring av investeringer og gjeld er
meget viktig. Kommunen gjør selv en
årlig gjennomgang i
budsjett/ handlingsprogram.

H

H

Regelbrudd kan føre
til økonomisk tap,
rettssak og omdømmetap.
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BARNEHAGE,
GRUNNSKOLE
Område:
Barn og unges
psykiske helse:

Grunnskoledrift:

KULTUR,
IDRETT,
FRILUFTSLIV
Område:
Kultur, idrett og
friluftsliv:

HELSE OG
OMSORG
Område:
Helsestasjon og
skolehelsetjeneste:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for at stadig flere barn får H
psykiske lidelser og sammensatte
hjelpebehov. Ensomhet oppgis
som et økende problem. Kan helsestasjon, barnehage, skole, PPT
og skolehelsetjeneste m.fl. bidra
mer for unge innbyggeres livsmestring? Lærere føler at de
mangler virkemidler overfor
utagerende elever.
Risiko for at ikke alle elevgrupper M
får tilpasset opplæring. Kan
undervisningen forbedres med
systemtiltak og digitale undervisningsmidler? Læreres og elevers
trivsel og kompetanse er temaer.
Nesodden kom på 18. plass i
skoleresultater på Kommunebarometer 2015. 4,2 % av Nesoddens grunnskoleelever får spesialundervisning. Kommunen
kommer godt ut i Fylkesmannens
mobbe-oversikt.

Risiko for avvik:

Risiko for at kulturtilbudet svekkes. Noen temaer: kulturskole,
idrettshaller og innbyggernes
rekreasjonsmuligheter.

Risiko for avvik:

Risiko for at fødselsdepresjoner
og psykiske lidelser blant
barn/unge fortsetter å øke – til
tross for en nasjonal satsing i
2016.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Psykiske lidelser
blant barn og unge
er et voksende samfunnsproblem.
Kommunene er en
viktig aktør her.

M

Grunnskole er et
stort og krevende
tjenesteområde.
Nesodden ser ut til å
gjøre det bedre enn
de fleste kommuner.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M
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Pleie og omsorg:

Rus/psykiatriomsorg:

Ressurskrevende
brukere:

BARNEVERN,
SOSIAL,
FLYKTNING
Område:
Flyktningetjeneste:

Sosialtjenester:

Risiko for at kommunen ikke
H
makter å dekke tjenestebehovet til
et økende antall pasienter, som
følge av befolkningens stigende
etterspørsel (inkludert flere yngre
brukere, under 67 år) og samhandlingsreformen. Utfordringer
er omsorgsboliger, årsverk, kompetanse, velferdsteknologi og
samarbeid med andre aktører:
Ahus (liggetid, kommunikasjon i
Helsenett, legemiddellister,
avvikshåndtering og kompetanseoverføring) og Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski.
Risiko for at antall klienter fortH
setter å stige i Nesodden.
Samhandlingsreformen har gitt
økt kommunalt ansvar fra 2016.
Temaer: boliger, samarbeid helseforetak/kommune og sensitive
personopplysninger.
Risiko for at tjenesteyting til psy- H
kisk utviklingshemmede m.fl.
ikke har god kvalitet og ressursbruk, samt at refusjon av utgifter
svikter. Flere Follo-kommuner
opplever nå økende utgifter for
ressurskrevende brukere.

Risiko for avvik:

H

Pleie og omsorg er
et voksende tjenesteområde.

H

Viktig å møte
veksten i rusmisbruk.

M

Sårbar brukergruppe
– store beløp.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for sviktende integrering
M
av flyktninger som bosettes i
kommunen. Utfordringer er bolig,
barnehage, skole, arbeid og
sosialisering/integrering. Det
gjelder enslig mindreårige og
voksne flyktninger.
Risiko for at sosialhjelp utbetales L
til for mange og for lenge, men
også for lite i noen tilfeller. Nesodden kommune utbetalte 17,2
mill. kr i sosialhjelp 2015 (+60 %
fra 2013).

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Et krevende fagområde i årene som
kommer.

M

Hjelp til selvhjelp
for innbyggere er
viktig, samt å økonomisere med
kommunens midler.
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EIENDOM, VAR,
REGULERING,
BYGGESAK
Område:

Kommuneplanens forutsetninger:

Reguleringsplan
og byggesak:

Bærekraftig
lokalsamfunn:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Risiko for urealistisk kommuneM
plan – at boligbygging og befolkningsvekst blir høyere enn forutsatt. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 legger til grunn en
boligbygging på 100 boliger per
år, mens Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 gir en
prognose på gjennomsnittlig 190
boliger per år frem til 2026.
Administrasjonen kommenterer
imidlertid at denne boligprognosen er urealistisk.
Risiko for mangler i regulerings- H
planer og byggesaksbehandling.
Kan planarbeid og byggesaksbehandling forbedres? Å rekruttere og beholde personale i planavdeling er en utfordring. Utbyggingspresset er størst på Fagerstrand i 2016. Gir byggesaksgebyrer kostnadsdekning (selvkost)? Kommunesammenlikning i
Follo er interessant.
Risiko for at energibruk, transport M
og avfallshåndtering i lokalsamfunnet blir mindre miljø- og klimavennlig. Analysen bør omfatte
statlige og fylkeskommunale
aktører (transportselskaper m.m.),
kommunen, private bedrifter og
innbyggere.

Vesentlighet:

Sannsynligh:

L

Høyere boligbygging og befolkningsvekst kan
presse kommunens
tjenesteproduksjon
og økonomi.

M

Utbyggingen av et
lokalsamfunn har
stor og varig betydning.

M

Kommunen har
høye miljø-ambisjoner.
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Nesodden KU-39/16
Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
39/16

16/00210-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
1.
Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert
med kr 1 707 000.
2.
Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett
for 2017.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret.
Vedlegg:
Reglement for godtgjøring av folkevalgte KST 240512.pdf, Saksutskrift FIKS styret
15 16 Budsjett 2017.docx, FIKS Økonomiplan 2017 - 2020 .pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift
om kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen
innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen”
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og
direkte utgifter til kontrollutvalget.
Kostnader til Follo distriktsrevisjon - FDR
FDR er kommunens regnskapsrevisor og står for den årlige forvaltningsrevisjonen.
Vedlagte budsjett fra FDR er ett utkast som vedtas av styret 31.8. Eventuelle
endringer vil bli forelagt kontrollutvalget. Budsjettet for FDR bygger på ca. 6,5
årsverk, hvorav 2,75 årsverk er avsatt til forvaltningsrevisjon. Nesodden kommune
har rett på ca. 2 forvaltningsrevisjoner pr. år.
Driftsutgiftene i budsjettet fra FDR for 2017 beløper seg til ca kr 6,9 mill.kr. . Av
inntektene er ca kr 5,5 mill.kr. refusjoner fra eierkommunene. Kr 900 000 er
honorarinntekter fra andre oppdrag. Finansinntekter og bruk av disposisjonsfond
balanserer budsjettet. Eierkommunenes bidrag fordeles i forhold til innbyggertall.
Nesodden kommunes andel av utgiftene blir etter dette kr 1 309 000. Dette er en
økning på 2,6% i forhold til 2016.
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Kostnader til sekretariatet - FIKS
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og
utreder saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene.
Alle syv Follo-kommuner deltar i FIKS og sekretariatet har 1,6 årsverk. Sekretariatets
driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 % av
driftskostnadene og de resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall.
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2017 til kr 1 823 000,- i
driftsutgifter. Nesodden kommunes andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen for
2016 blir kr 253 000. Budsjettet har ikke økt fra 2015 og dette skyldes hovedsakelig
at styret omgjorde sin oppfølging av Follorådets forslag om å harmonisere
styrehonorarene i de interkommunale selskapene i Follo.
Kontrollutvalgets egne utgifter
Godtgjøringen for kontrollutvalgets leder og medlemmer framgår av kommunens
”Reglement for godtgjøring til folkevalgte mv.”, jf. vedlegg..
Utvalgets leder får en årlig godtgjøring tilsvarende 4,5% av ordførerens godtgjørelse.
Ordføreren godtgjørelse skal utgjøre 87% av en stortingsrepresentants lønn og
denne er fra 1.5.16 kr 906 928,- pr. år. Ordførerens lønn blir etter dette ca kr
789 000,-. Kontrollutvalgets leder får en fast godtgjøring tilsvarende 4,5% av
ordførerens godtgjørelse. Medlemmenes godtgjøring er 1 promille av ordførerens
godtgjørelse pr. møte. Dette tilsvarer kr 789- pr. møte. Alle får dekket kr 90,- i
reisegodtgjørelse. Godtgjøringene blir i justert en gang pr. år fra 1. januar.
Utvalget har vært medlem av FKT (Forum for kontroll og tilsyn) fra 2013 og utvalget
har vært representert på deres fagkonferanse og årsmøte.
Budsjettet for 2016 baserer seg på 8 møter, inkludert ett møte i Faglig forum. Det er
avsatt midler for at utvalgets medlemmer enten kan delta på NKRFs landskonferanse
for kontrollutvalg (februar) eller på FKTs fagkonferanse i juni. (Kursbudsjett var
høyere i 2016 pga. FIKS sin oppstartkonferanse.)
Abonnementet på «Kommunal rapport» videreføres. Vi foreslår at det tegnes
abonnement for 4 av medlemmene a kr 2 200,-. Vi forutsetter at medlemmene av
kommunestyret får ukeavisen fra før. Utvalgets leder bør i tillegg ha
«Kommunerevisoren» a kr 400,-.
Budsjett for kontrollutvalgets egne utgifter:
Møtegodtgj.
utvalgets
medlemmer,
Godtgj.leder
Arb.g.avgift
FKT
Reisegodtgjørelse
Kurs og
konferanser
Abonnement

2015
34000

2016
31000

2017
28 000

34 000
10000
4000
7000
50 000

35 000
10000
4200
7000
50 000

35 500
10 000
4 300
7000
35000

6000

8 000

8 800
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Kommunal
rapport
Bevertning
møtene
Diverse +
eksterne møter
SUM

9 000

9 000

10 000

6 000

6 000

6000

Kr 160 000

Kr 160 200

Kr 144 600

Oppsummering
Budsjett for de to siste årene og 2015. Tallene for FIKS og revisjonen fram til 2013 er
regnskapstall. Alt i Kr.

Follo
distriktsrevisjon
FIKS
Utvalgets egne
utgifter
Sum utgifter

2014
1 161 000

2015
1 168 000

2016
1 276 000

2017
1309 000

227 000
145 000

237 000
160 000

252 000
160 000

253 000
145 000

1 533 000

1 565 000

1 688 000

1 707 000

Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av budsjettet for
2017

Ås, 26.08.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:

1.
2.
3.

FIKS budsjett for 2017 og økonomiplanen for 2017– 2020.
Revisjonssjefens forslag til budsjett for 2017
Nesodden kommune – reglement for godtgjørelse til folkevalgte
m.v. , vedtatt av kommunestyret 24.5 2012
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Saksutskrift
Sak 15/16

BUDSJETT 2016

Styret i FIKS – behandling 16.06.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS – vedtak 16.06.2016:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017:
Lønnsutgifter
Godtgjørelse til styret
Øvrige driftsutgifter
Sum
Refusjon fra kommunene
Resultat

kr 1 366 000
kr
40 000
kr
417 000
kr 1 823 000
kr 1 823 000
kr
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling
(budsjettet for 2016 i parentes:
3.
(2016)
2017
Enebakk
(kr 201 000)
kr 202 000
Frogn
(kr 234 000)
kr 234 000
Nesodden (kr 252 000)
kr 253 000
Oppegård (kr 307 000)
kr 307 000
Ski
(kr 328 000)
kr 330 000
Vestby
(kr 238 000)
kr 241 000
Ås
(kr 253 000)
kr 256 000
4. Styret slutter seg til forslaget til økonomisplan 2017 – 2020.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 23. august 2016
Jan T. Løkken/s./
Kontrollsjef

FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Sekretariatets innstilling:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017:
Lønnsutgifter
Godtgjørelse til styret
Øvrige driftsutgifter
Sum
Refusjon fra kommunene
Resultat

kr 1 366 000
kr
40 000
kr
417 000
kr 1 823 000
kr 1 823 000
kr
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling
(budsjettet for 2016 i parentes:
(2016)
2017
Enebakk
(kr 201 000)
kr 202 000
Frogn
(kr 234 000)
kr 234 000
Nesodden (kr 252 000)
kr 253 000
Oppegård (kr 307 000)
kr 307 000
Ski
(kr 328 000)
kr 330 000
Vestby
(kr 238 000)
kr 241 000
Ås
(kr 253 000)
kr 256 000
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2017 – 2020.
Vedlegg:
Økonomiplan 2017 - 2020.doc, Forventningsbrev IKS 2017 inkl mal for
økonomiplan.doc, budsjett 2017.xlsx
SAKSUTREDNING:
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2016-nivå. Budsjettet for lønn økes i
tråd med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i lønnen pr 1.7.16 med 2,7% for å
dekke lønnsoppgjøret 2017. Vi har justert lønnen pr 1.7.16 i tråd med forventet
lønnsoppgjør med 1,5% på årsbasis. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.
Mens budsjettet for 2016 bygde på Follorådets anbefaling, baserer forsalg for 2017
seg på dagens vedtekter, jf. annen sak til styret. Forslaget bygger på en møtesats på
kr 1100,- pr. møte.
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2016-priser. Vi er
i ferd med å gå over til utsending av innkallinger til alle kontrollutvalg via e-post og
dette vil redusere portoutgiftene radikalt. Fra april -16 opphørte leien av egen
kopimaskin og skriver og vi deler maskin med personal- og økonomiavdelingen i
kommunen. Også her forventer vi reduserte utgifter.
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe
avhengig av programmet. Denne posten er derfor vanskelig å budsjettere. Posten

FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS
kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. FIKS er en kunnskapsbasert
bedrift og vi har erfaring for at denne posten er noe snau. Basisen for
husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 000 for
2016. Dette blir basisåret for framtidige endringer.
Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.
Under posten Diverse utgifter foreslår vi at kr 15 000 avsettes ekstern hjelp til å ordne
og sette på fjernarkiv dokumenter for 2012 og 2013. Dette er først og fremst
innkallinger til kontrollutvalgsmøtene og styret i FIKS, samt brevkopier for noen år.
Da vil vi ha fullført arkiveringen av alle årene fram til vi gikk over til elektronisk
arkivering.
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av
driftsbudsjettet fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I
fordelingen for 2017 har vi lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 16 til grunn.
Refusjonene fra kommunene holdes nesten uforandret fra 2016.
Eventuelle ekstraordinære tiltak, som for eksempel utlysning av stilling ved
sekretariatet, bør tas fra disposisjonsfondet.
Ås, 08.06.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Detaljert budsjett for 2017
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020
3. Follorådets mal for forventningsbrev 2017

FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Utdrag av økonomiplan 2017 – 2020, vedtatt av FIKS-styret 16.6.16
Refusjon fra kommunene:

Oppegård
Ski
Enebakk
Ås
Vestby
Frogn
Nesodden
Samlet tilskudd

Ås, 08.06.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

R 2015
288
308
189
235
222
221
237
1700

B 2016
307
328
201
253
238
234
252
1813

B 2017
307
330
202
256
241
234
253
1823

B 2018
312
335
205
259
244
237
256
1848

B 2019
320
344
210
265
250
243
262
1894

B 2020
328
352
215
272
257
548
269
1941

Nesodden KU-40/16
Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak om rapporten
om samhandlingsreformen
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
40/16

16/00219-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Kommunestyrets vedtak i sak 39/16 vedr. Forvaltningsrapport –
Samhandlingsformen tas til etterretning.
Vedlegg:
Nesodden Sak til KST Forvaltningsrapport-Samhandlingsreformen (L)(680836).pdf,
Nesodden kommunestyre - møteprotokoll 20.4.16.pdf
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret behandlet 3. mars d.å., jf. sak 7/16, kontrollutvalgets innstilling om
forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen. Kommunestyret vedtok å
be rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget
innen seks måneder. Kommunestyret vedtok også at rapporten oversendes Helseog omsorgsutvalget for videre drøfting av rapportens funn.
I kommunestyret 20. april, jf. vedlagte kopi av sak 39/16, la rådmannen rapporten om
sin oppfølging av saken direkte fram for kommunestyret, jf. innstilling fra helse- og
sosialutvalget, uten å gå veien om kontrollutvalget. Kommunestyret vedtok å ta
rådmannens tilbakemeldinger til orientering. I tillegg ble det vedtatt at «Avviksrapport
innarbeides i årsrapporten til kommunestyret. Jf vedlagte prot0koll fra møtet.
Rådmannens framlegging av denne saken direkte for kommunestyret er i strid med
kommunestyrets vedtak i sak 7/16. Jf. også bestemmelsene om dette
Kontrollutvalgsforskriften Kap. 5. Denne behandlingsrekkefølgen er bestemt for å
sikre at kontrollutvalget skal kunne ivareta sine kontrolloppgaver. Vi konstaterer at
dette ikke er fulgt opp i dette tilfellet.

Ås, 26.08.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Nesodden kommune – saksfremlegg sak 39/16 Forvaltningsrapport –
Samhandlingsreformen.
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte 20.04.16.

Nesodden kontrollutvalg 06.09.2016
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Nesodden kommune

Saksfremlegg

Rådmannen

Dato:
Vår ref:
Arkivkode:
Saksbeh.:

02.03.2016
15/123 - 6 - 16/8385
Nilsen, Anita

Saksnummer

Utvalg

Møtedato

010/16
039/16

Helse- og omsorgsutvalget
Kommunestyret

30.03.2016
20.04.2016

Forvaltningsrapport-Samhandlingsreformen
Saken gjelder:
Oppfølging av forvaltningrapportens anbefalinger

Innstilling:
Kommunestyret tar Rådmannens tilbakemeldinger til orientering

30.03.2016 Helse- og omsorgsutvalget
Enstemmig vedtatt:
HO-utvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering

HO- 010/16 Vedtak:
HO-utvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

20.04.2016 Kommunestyret
Rødt fremmet følgende tilleggsforslag:
- "Avviksrapport innarbeides i årsrapporten til kommunestyret.
- Rådmannen legger fram vurdering av behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser samt
framdriftsplan for omsorgsboligene."
Votering:
Rødt sitt forslag, del 1, ble vedtatt mot 8 stemmer (8 AP).
Rødt sitt forslag, del 2, fikk 15 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 4 MdG, 2 R, 4 SV, 2 V) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 039/16 Vedtak:
Kommunestyret tar Rådmannens tilbakemeldinger til orientering.
Avviksrapport innarbeides i årsrapporten til kommunestyret.

Bakgrunn
Samhandlingsreformen ble innført 01.01.12. I mai 2015 foretok Follo distriktrevisjon IKS en
revisjon og undersøkte om Nesodden kommune har styring og kontroll med innføring av
reformen.
Follo distriktrevisjon anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak:
·
·

Iverksette et system for registrering og melding av avvik fra samarbeidsavtalen mellom Ahus og
kommunene
Iverksette tiltak som vil øke dekningsgraden for boenheter med heldøgns bemanning til 25 % av
innbyggere over 80 år

·

KST-007/16 Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget innen seks måneder.
Rapporten oversendes helse og omsorgsutvalget for videre drøfting av rapportens funn.
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering

Tiltak jmf. revisjonens anbefalinger:
Akershus universitetssykehus HF og kommunene i opptaksområde har sammen utviklet
retningslinjer for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. Retningslinjen skal ivareta kravet om et

system for overvåking etterleves.
Den systematiske overvåkingen skal skje relatert til følgende hovedområder:
·
·
·

Henvisning og mottak
Under utredning og behandling
Utskrivning

Det hentes inn data med det formål å gi et grunnlag for forbedring både internt hos den enkelte
part og i samhandlingsarenaer. Erfaringsdeling og refleksjon skal stå sentralt i det praktiske.
Det foretas datainnhenting i form av spørreundersøkelse 1-2 ganger årlig.
Det foretas uttrekk fra datasystemene med fokus på den elektroniske meldingsutvekslingen to
ganger pr år.
Storytelling skal være et virkemiddel for å øke forståelsen av hverandres arbeidshverdag.
Alvorlige hendelser ved inn/utskriving som har ført til eller kunne ført til alvorlige eller livstruende
konsekvenser for pasienten, skal umiddelbart meldes etter at situasjonen er håndtert.
Retningslinjen skal evalueres etter tre år. Retningslinjen gjelder fra det tidspunktet når den vedtas,
og løper deretter inntil den sies opp av en av partene med 6 mnd. skriftlig varsel.

Nesodden har i dag en dekningsgrad på 19,1 %, og som kjent mangler kommunen omsorgsboliger.
Det arbeides med inntil 50 omsorgsboliger (OPS) planlagt 2018.
Det er videre satt ned plangruppe med tanke på bygging av omsorgsboliger med beliggenhet på
Skoklefall.
Med en økning på 50 omsorgsboliger vil kommunen ha en dekningsgrad på 26 %

Rådmannens vurdering
Med tanke på avvikshåndtering og samarbeid med helseforetaket har det vært satt ned et
omfattende å arbeide. Retningslinjen med tiltak skal evalueres etter tre år.
Når det gjelder omsorgsboliger er kommunestyret kjent med mangel på dette tjenestenivået, og
det legges opp til prosesser med tanke på å få dette på plass så raskt om mulig.

Geir Grimstad

Anita Nilsen

Rådmann

Kommunalsjef

Nesodden kommune

Møteprotokoll

Utvalg

Møtedato

Møtetid

Møtested

Kommunestyret

20.04.2016

Kl 17:15 - 20:45

Tangenten,
Ungdomsarena

Medlemmer:
Forsland, Cathrine Kjenner
Frønes, Tone
Giske, Johannes Dalen
Jessen, Liv
Mostafa, Abobakar Rashid
Sandberg, Nina
Haldorsen, Nils Arne
Marseth, Johannes
Adland, Erik
Belsten, Elisabeth
Fahre, Beate
Lindberg, Tor
Sætre, Torbjørn
Korsmoe, Henning
Solum, Øyvind
Sæbjørnsen, Vidar
Warsinska-Varsi, Maria Fuglevaag
Christensen, Geir
Myhre, Kjellaug (fratrådte 18.35)
Behrens, Claudia
Hellstrøm, Torhild Irene
Apenes, Martin Ørnes
Smørås, Anne Berit

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
KRF
MDG
MDG
MDG
R
R
SV
SV
V
V

Varamedlemmer:
Lund, Ragnhild (fratrådte 19.40)
Schølberg, Åste Helgesen
Thoren, Terese (tiltrådte 19.40)
Donjem, Sander Christoffer
Oppegaard, Karianne Lampe
Norris, Stefan
Maus, Grete
Skjæret, Ola

Parti
AP
AP
AP
H
H
MDG
SV
SV

Forfall:

Parti

Thune, Finn Henrik
Wickholm, Truls
Amundsen, Thor Ivar Bratli
Bertelsen, Jørn G.
Hautala, Kaisa Ramona
Holm, Christian Hintze
Holm, Ida Marie

AP
AP
H
H
MDG
SV
SV

Leder av Kontrolluvalget, Arne Maus, var også til stede i møtet.
Tilstede fra administrasjonen:
Rådmann Geir Grimstad, stabssjef Arve Ruud, kommunalsjef Jorunn Lunde Jenssen,
kommunalsjef Anita Nilsen (første del av møtet), kommunalsjef Anne Dybevold, stabssjef
Rita Engen, stabssjef Knut Helge Rønning (første del av møtet) og formannskapssekretær
Monika Jørgenvaaag.
Innkalling:
Innkallingen ble godkjent
Til å gjennomgå møteprotokollen ble Liv Jessen (AP) og Geir Christensen (R) foreslått og
valgt.
Dagsorden:
Ordfører orienterte om tilleggssak: Mindretallsanke fra formannskapet vedrørende
invitasjoner til kommunesamarbeid (forhandlinger om intensjonsavtale).
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag til dagsorden:
"Saken settes ikke på dagsorden. (Behandles i ordinært møte 4. mai)."
Votering:
Rødt sitt utsettelsesforslag fikk 8 stemmer (2 FrP, 2 R, 4 SV) og falt. Saken settes på
dagsorden (den ble behandlet etter sak om godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte).
Geir Christensen etterlyste orientering om Follo Ren. Ordfører viste til at det er sendt skriftlig
informasjon til kommunestyret.
Redegjørelse ble også gitt til slutt i møtet.

Tilleggssak:
Mindretallsanke fra formannskapet (13.04.) vedrørende invitasjoner til
kommunesamarbeid (forhandlinger om intensjonsavtale).
Formannskapet vedtok 13.04. følgende forslag fra Arbeiderpartiet: "Nesodden kommune tar
stilling til invitasjonene til forhandlinger om evt intensjonsavtaler etter at kommunestyret
har tatt retningsvalg 4. mai."
Behandling:
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Johannes Dalen Giske (AP) tok opp forslaget fremmet i formannskapet (som ble vedtaket).
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
"Kommunestyret utpeker ordfører, varaordfører og rådmann som observatører til
forhandlingene om intensjonsavtale, storkommune i Follo. Observatørene kan være til stede
ved forhandlingene uten å ta del i dem."
Erik Adland (H) tok opp sitt forslag fra formannskapet som følger:
"Formannskapet er positiv til invitasjon fra Oppegård ordfører."
Votering:
Høyres forslag (korrigert med "Kommunestyret er positive - " osv), fikk 7 stemmer (7 H) og
falt.
AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra ordfører ble vedtatt mot 4 stemmer (4 SV).
Vedtak:
Nesodden kommune tar stilling til invitasjonene til forhandlinger om evt intensjonsavtaler
etter at kommunestyret har tatt retningsvalg 4. mai.
Kommunestyret utpeker ordfører, varaordfører og rådmann som observatører til
forhandlingene om intensjonsavtale, storkommune i Follo. Observatørene kan være til stede
ved forhandlingene uten å ta del i dem.
Orienteringssak - Follo Ren:
Ordfører orienterte om representantskapsmøte i Follo Ren (18.04.), hvor ny
renovasjonsløsning var oppe til behandling. Alle kommunene i samarbeidet bortsett fra
Nesodden gikk imot forslaget om å beholde gjenvinningsstasjonene (bl. a. Teigen). Saken
skal behandles av kommunestyrene i alle samarbeidskommunene, og endringene vil ikke bli
vedtatt om ikke alle kommuner vedtar dette. Det bør derfor utarbeides alternative løsninger.

Saksnr.
037/16
038/16
039/16
040/16
041/16
042/16
043/16
044/16
045/16
046/16

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Ad-hocutvalg for gjennomgang av Nesodden kommunes
budsjett 2016 og økonomiplan for 2017-2019
Forvaltningsrapport-Samhandlingsreformen
Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune. Etter
høring
Veileder Samarbeid hjem - skole
Skolehage
Plan Forebyggende barnevern i Nesodden kommune 2016 2020. Etter høring.
Kontrollrapport 2015 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune
Høring - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet
inn mot og gjennom Oslo
Nesodden kontrollutvalg - årsrapport for 2015
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047/16
048/16
049/16
050/16
004/16
005/16

Finansreglementet - uttalelsen fra Follo distriktsrevisjon
Søknad om fritak fra verv i RLF - Lars Petter Endresen
(AP)
Valg av politiske representanter til Ungdommens
Kommunestyre
Interpellasjoner:
Interpellasjon fra SV: Veilys på Nesodden
Interpellasjon fra Rødt, SV og Venstre: Kystleden - nye
tiltak

Nina Sandberg
Ordfører
Monika Jørgenvaag
Formannskapssekretær
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037/16: Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Møteprotokoll fra møte 09.03.2016 ble godkjent.
KST- 037/16VEDTAK:
Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.

038/16: Ad-hocutvalg for gjennomgang av Nesodden kommunes budsjett
2016 og økonomiplan for 2017-2019
Innstilling:
·
·
·

Kommunestyret tar rapporteringen til etterretning.
Videre ber Kommunestyret rådmannen arbeide med gjennomføringen av årets
innsparinger.
Rådmannens bes likeledes komme tilbake med rapport angående «Nytt
inntektssystem» og eventuelle virkninger for Nesodden.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
13.04.2016
Johannes Dalen Giske (AP) fremmet følgende forslag:
"Kulepunkt 2 strykes og 1 endres til: tas til orientering.
Nytt kulepunkt:
Kommunestyret viser til mandatet som ligger fast, og forutsetter at rådmannens arbeid er i
tråd med dette."
Votering:
Pkt 1: Forslag til endring fra AP ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP om å stryke pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP om nytt punkt ble vedtatt mot 1 stemme (1 R).
Siste punkt i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK- 027/16VEDTAK:
· Kommunestyret tar rapporteringen til orientering.
· Kommunestyret viser til mandatet som ligger fast, og forutsetter at rådmannens
arbeid er i tråd med dette.
· Rådmannen bes likeledes komme tilbake med rapport angående «Nytt
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inntektssystem» og eventuelle virkninger for Nesodden.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Rødt fremmet følgende tilleggsforslag:
"Kommunestyret ber rådmannen på bakgrunn av de nye forutsetningene årsresultatet gir
om en vurdering av om budsjettkuttene innen oppvekst og helseområdet er nødvendige.
Spørsmålet vurderes i samband med budsjettjusteringene i juni."
Votering:
Rødt sitt forslag fikk 13 stemmer (1 KrF, 4 MdG, 2 R, 4 SV, 2 V) og falt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KST- 038/16VEDTAK:
· Kommunestyret tar rapporteringen til orientering.
· Kommunestyret viser til mandatet som ligger fast, og forutsetter at rådmannens
arbeid er i tråd med dette.
· Rådmannen bes likeledes komme tilbake med rapport angående «Nytt
inntektssystem» og eventuelle virkninger for Nesodden.

039/16: Forvaltningsrapport-Samhandlingsreformen
Innstilling:
Kommunestyret tar Rådmannens tilbakemeldinger til orientering

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET
30.03.2016
Enstemmig vedtatt:
HO-utvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering

HO- 010/16VEDTAK:
HO-utvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
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20.04.2016
Rødt fremmet følgende tilleggsforslag:
- "Avviksrapport innarbeides i årsrapporten til kommunestyret.
- Rådmannen legger fram vurdering av behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser samt
framdriftsplan for omsorgsboligene."
Votering:
Rødt sitt forslag, del 1, ble vedtatt mot 8 stemmer (8 AP).
Rødt sitt forslag, del 2, fikk 15 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 4 MdG, 2 R, 4 SV, 2 V) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 039/16VEDTAK:
Kommunestyret tar Rådmannens tilbakemeldinger til orientering.
Avviksrapport innarbeides i årsrapporten til kommunestyret.

040/16: Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune. Etter høring
Innstilling:
Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune vedtas. Den iverksettes straks.
BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG
05.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SKO- 008/16VEDTAK:
Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune vedtas. Den iverksettes straks.
BEHANDLING I FORMANNSKAPET
13.04.2016
Kommunalsjef Jorunn Lunde Jenssen orienterte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK- 023/16VEDTAK:
Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune vedtas. Den iverksettes straks.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 040/16VEDTAK:
Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune vedtas. Den iverksettes straks.

041/16: Veileder Samarbeid hjem - skole
Innstilling:
Veilederen samarbeid hjem – skole for grunnskolen i Nesodden kommune vedtas. Den trer i
kraft 1. august 2016.
BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG
05.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SKO- 012/16VEDTAK:
Veilederen samarbeid hjem – skole for grunnskolen i Nesodden kommune vedtas. Den trer i
kraft 1. august 2016.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Torild Hellstrøm (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
"Innholdet i veilederen evalueres hvert år av skolenes rådsorganer FAU og med behandling i
SU."
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.
KST- 041/16VEDTAK:
Veilederen samarbeid hjem – skole for grunnskolen i Nesodden kommune vedtas. Den trer i
kraft 1. august 2016.
Innholdet i veilederen evalueres hvert år av skolenes rådsorganer FAU og med behandling i
SU.
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042/16: Skolehage
Innstilling:
Skolene igangsetter sine tiltak som foreslått i saken fra vår/høst 2016.
BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG
05.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SKO- 010/16VEDTAK:
Skolene igangsetter sine tiltak som foreslått i saken fra vår/høst 2016.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Geir Christensen (R) fremmet følgende fellesforslag fra Rødt/SV:
"Nødvendige midler for å sikre at alle skoler får tilgang til skolehage innarbeides i budsjett
for 2017 og økonomiplan."
Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende forslag:
"Forslaget fra Rødt og SV oversendes til skole- og oppvekst for nærmere vurdering av
eventuelle budsjettbehov. Det forutsettes at det skjer i dialog med rektorkollegiet."
Votering:
Fellesforslaget fra Rødt/SV oversendes Skole- og oppvekstutvalget.
Tilleggsforslaget fra MdG oversendes også Skole- og oppvekstutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 042/16VEDTAK:
Skolene igangsetter sine tiltak som foreslått i saken fra vår/høst 2016.
Forslagene fra Rødt/SV og MdG oversendes Skole-og oppvekstutvalget.

043/16: Plan Forebyggende barnevern i Nesodden kommune 2016 - 2020.
Etter høring.
Innstilling:
Planen Forebyggende barnevern i Nesodden kommune 2016 - 2020 vedtas.
Planen rulleres hvert fjerde år.
9

BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG
05.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SKO- 009/16VEDTAK:
Planen Forebyggende barnevern i Nesodden kommune 2016 - 2020 vedtas.
Planen rulleres hvert fjerde år.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Rødt fremmet følgende tilleggsforslag:
"Rådmannen bes om å komme tilbake med sak om:
- særskilte tiltak rettet mot utsatte grupper: - Flyktingebarn, herunder også enslige
mindreårige asylsøkere, samt barn med funksjonshemming.
- klargjøring av ettervernets rolle i det forebyggende arbeidet.
- muligheten for å bygge opp egne barnvernsproffer vurdert? Hva vil dette koste kontra det å
kjøpe barnevernstjenester utenfra? (jmf Forandringsfabrikken)
- Ressurskrav i forhold til å løse utfordringene Kontrollutvalgets rapport påpeker. Gjerne
med budsjettendringer for Barnevernet for 2017."
Torbjørn Sætre (H) foreslo at Rødt sine forslag oversendes skole- og oppvekstutvalget.
Beate Fahre (H) fremmet følgende forslag:
"Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret før sommeren med plan for en reåpning av
Myklerud helsestasjon. Dette inkluderer tilbud om legetjeneste og vaksinering."
Votering:
Rødt sitt forslag fikk 8 stemmer (1 KrF, 1 R, 4 SV, 2 V) og falt.
Sætres forslag om å oversende ble enstemmig vedtatt.
Fahres forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen forøvrig ble enstemmig vedtatt.
KST- 043/16VEDTAK:
Planen Forebyggende barnevern i Nesodden kommune 2016 - 2020 vedtas.
Planen rulleres hvert fjerde år.
Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret før sommeren med plan for en reåpning av
Myklerud helsestasjon. Dette inkluderer tilbud om legetjeneste og vaksinering.
Rødt sine forslag oversendes Skole- og oppvekstutvalget.

10

044/16: Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Nesodden kommune
Innstilling:
Kontrollrapporten for 2015, vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune
tas til etterretning.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
13.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK- 024/16VEDTAK:
Kontrollrapporten for 2015, vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune
tas til etterretning.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 044/16VEDTAK:
Kontrollrapporten for 2015, vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune
tas til etterretning.

045/16: Høring - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot
og gjennom Oslo
Innstilling:
1. Nesodden kommune slutter seg til det anbefalte konseptet i KVU Oslo-navet med
de presiseringer som følger nedenfor.

2. Nesodden kommune er svært positive til å øke grunnfrekvensen på
fergesambandet Nesoddtangen – Aker Brygge.
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3. Nesodden kommune ber om at bussforbindelse mellom Follokommunene, og
spesielt til Ski og Ås, styrkes slik at det blir et reelt alternativ.
BEHANDLING I FORMANNSKAPET
13.04.2016
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
Tillegg pkt. 2:
"..., og mener generelt Oslofjorden bør utnyttes betydelig mer som åre for
kollektivtransport.
Pkt 3, presisering:
... og spesielt fra Nesodden via Frogn til Ski og Ås."
Christian Holm (SV) fremmet følgende forslag:
Tillegg pkt 2:
"Kommunen anbefaler at prinsippet om overgang fra nav til nettverk vurderes også når det
gjelder sjøbasert transport. Videre at man ser på muligheten for å flytte lokal varetransport
fra vei til sjø.
Tillegg pkt 3:
S-bane-løsningen bør vurderes forlenget til Ås."
Erik Adland (H) fremmet følgende forslag til pkt 2:
"Grunnfrekvens med 30 minutters ruter på dagtid."
Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
"Rådmannen gis i oppdrag å utrede saken, med hovedvekt på det som er direkte og konkret
av betydning for Nesodden, dvs båt og buss lokalt og regionalt."
Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt:
"Nesodden kommune mener arbeidet med å utvikle "bybane til sjøs", konseptet for eldrevne
hurtigbåter, bør prioriteres høyere."
Votering:
Pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 2: Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Ordførers tilleggsforslag til pkt 2 ble
enstemmig vedtatt.
SV sitt forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag til nytt punkt (blir nytt pkt 3) fra MdG ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 (tidligere pkt 3) med tillegg som foreslått fra SV og presisering fra ordfører ble
enstemmig vedtatt.
Rødt sitt forslag fikk 1 stemme (1 R) og falt.
FSK- 026/16VEDTAK:
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1. Nesodden kommune slutter seg til det anbefalte konseptet i KVU Oslo-navet med
de presiseringer som følger nedenfor.
2. Nesodden kommune er svært positive til å øke grunnfrekvensen med 30 minutters
ruter på dagtid på fergesambandet Nesoddtangen – Aker Brygge, og mener
generelt at Oslofjorden bør utnyttes betydelig mer som åre for kollektivtransport.
Kommunen anbefaler at prinsippet om overgang fra nav til nettverk vurderes også
når det gjelder sjøbasert transport. Videre at man ser på muligheten for å flytte
lokal varetransport fra vei til sjø.
3. Nesodden kommune mener arbeidet med å utvikle "bybane til sjøs", konseptet for
eldrevne hurtigbåter, bør prioriteres høyere.
4. Nesodden kommune ber om at bussforbindelse mellom Follokommunene, og
spesielt fra Nesodden via Frogn til Ski og Ås, styrkes slik at det blir et reelt
alternativ. S-bane-løsningen bør vurderes forlenget til Ås.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:
"Motforslag til punkt 1: Nesodden kommunestyre ønsker at det prioriteres tiltak for å
begrense den store flyttestrømmen mot Osloområdet og at tiltak som fremmer
sentralisering fjernes.
Tilleggsforslag punkt 3: Lokale tverrforbindelser med buss må prioriteres.
Tillegg, nytt: Gang- og sykkelveier langs alle fylkesveiene vil avlaste kollektivtrafikken og
klimaet og må prioriteres."
Votering:
Formannskapets innstilling ligger til grunn for voteringen.
Rødt sitt forslag til pkt 1 fikk 1 stemme (1 R) og falt. Innstillingens pkt 1 ble vedtatt.
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Rødt sitt tilleggsforslag til pkt 3 fikk 5 stemmer (4 MdG, 1 R) og falt. Forøvrig ble pkt 3
enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Rødt vedr gang/sykkelvei fikk 1 stemme (1 R) og falt.
KST- 045/16VEDTAK:
1. Nesodden kommune slutter seg til det anbefalte konseptet i KVU Oslo-navet med
de presiseringer som følger nedenfor.
2. Nesodden kommune er svært positive til å øke grunnfrekvensen med 30 minutters
ruter på dagtid på fergesambandet Nesoddtangen – Aker Brygge, og mener
generelt at Oslofjorden bør utnyttes betydelig mer som åre for kollektivtransport.
Kommunen anbefaler at prinsippet om overgang fra nav til nettverk vurderes også
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når det gjelder sjøbasert transport. Videre at man ser på muligheten for å flytte
lokal varetransport fra vei til sjø.
3. Nesodden kommune mener arbeidet med å utvikle "bybane til sjøs", konseptet for
eldrevne hurtigbåter, bør prioriteres høyere.
4. Nesodden kommune ber om at bussforbindelse mellom Follokommunene, og
spesielt fra Nesodden via Frogn til Ski og Ås, styrkes slik at det blir et reelt
alternativ. S-bane-løsningen bør vurderes forlenget til Ås.

046/16: Nesodden kontrollutvalg - årsrapport for 2015
Innstilling:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2. Rådmannen bes årlig rapportere om:
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et fast
punkt i kontrollutvalgets rapport.
b. Kontrollutvalget bes som en del av sin årsrapport også oppsummere i hvilken grad
kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Leder av Kontrollutvalget, Arne Maus, redegjorde for årsrapporten.
Det ble foreslått en justering i pkt. b som følger: "Kontrollutvalget bes som del av sin
årsrapport også oppsummere osv" erstattes med: "Rådmannen bes oppsummere i hvilken
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut."
Votering:
Innstillingen med endring/justering som foreslått ble enstemmig vedtatt.
KST- 046/16VEDTAK:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2. Rådmannen bes årlig rapportere om:
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et fast
punkt i kontrollutvalgets rapport.
b. Rådmannen bes oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert
ut.
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047/16: Finansreglementet - uttalelsen fra Follo distriktsrevisjon
Innstilling:
Kommunestyret tar Follo distriktsrevisjons uttalelse til etterretning.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
13.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK- 028/16VEDTAK:
Kommunestyret tar Follo distriktsrevisjons uttalelse til etterretning.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 047/16VEDTAK:
Kommunestyret tar Follo distriktsrevisjons uttalelse til etterretning.

048/16: Søknad om fritak fra verv i RLF - Lars Petter Endresen (AP)
Innstilling:
Lars Petter Endresen (AP) fritas fra sitt verv som medlem av Rådet for likestilling av
funksjonshemmede.
Som nytt medlem velges: ………………………….

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Tone Frønes (AP) foreslo Abobakar Mostafa (AP) som nytt medlem i RLF.
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Forslaget ble enstemmig vedtatt.
KST- 048/16VEDTAK:
Lars Petter Endresen (AP) fritas fra sitt verv som medlem av Rådet for likestilling av
funksjonshemmede.
Som nytt medlem velges: Abobakar Mostafa (AP).

049/16: Valg av politiske representanter til Ungdommens Kommunestyre
Innstilling:
Til Ungdommens Kommunestyre velges følgende representanter:
1…………………………
2…………………………

BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG
05.04.2016
Det ble enstemmig vedtatt å oversende saken til kommunestyret for behandling.
SKO- 011/16VEDTAK:
Saken oversendes kommunestyret for behandling.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Kommunestyret vedtok enstemmig å sende saken til bake til skole- og oppvekstutvalget.
Utvalget har fullmakt til å velge 2 representanter til Ungdommens kommunestyre.
KST- 049/16VEDTAK:
Saken oversendes skole- og oppvekstutvalget som har fullmakt til å velge politiske
representanter til Ungdommens Kommunestyre.

050/16: Interpellasjoner
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BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Se behandling under den enkelte interpellasjon.
KST- 050/16VEDTAK:

004/16: Interpellasjon fra SV: Veilys på Nesodden

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Grete Maus (SV) redegjorde for interpellasjonen og fremmet følgende forslag til vedtak:
1. "Nesodden kommune forbedrer rutinene sine i kommunikasjon med innbyggerne. Alle
innbyggere skal få svar på spørsmålene sine innen rimelig tid.
2. Kommunen informerer innbyggerne om vedlikehold av veilys, både rutinene for skifting av
pærer/reparasjon av armatur i de kommunale veiene, og hva som er rutiner for manglende
veilys i kommunale veier."
Ordfører besvarte, og foreslo at forslagene oversendes Plan- og teknikkutvalget for
behandling.
Geir Christensen (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
"Kommunen fortsetter vedlikehold av veilys på velveier som tidligere."
Det ble enstemmig vedtatt å oversende forslagene.
KST- 004/16VEDTAK:
Følgende forslag oversendes Plan- og teknikkutvalget:
Forslag fra SV:
"1. Nesodden kommune forbedrer rutinene sine i kommunikasjon med innbyggerne. Alle
innbyggere skal få svar på spørsmålene sine innen rimelig tid.
2. Kommunen informerer innbyggerne om vedlikehold av veilys, både rutinene for skifting av
pærer/reparasjon av armatur i de kommunale veiene, og hva som er rutiner for manglende
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veilys i kommunale veier."
Forslag fra Rødt:
"Kommunen fortsetter vedlikehold av veilys på velveier som tidligere."

005/16: Interpellasjon fra Rødt, SV og Venstre: Kystleden - nye tiltak

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
20.04.2016
Geir Christensen redegjorde for interpellasjonen og fremmet følgende forslag til vedtak:
"Alle endringer av tillatelser i forbindelse med kystledprosjektet behandles politisk.
Utvidelse av molo på Spro og spregning av Søndre Steilsand behandles som reguleringssaker
med vanlige høringsfrister."
Ordfører besvarte. Svaret er også sendt kommunestyrets medlemmer.
Votering:
Første del av fellesforslaget fra Rødt/SV/V fikk 12 stemmer (1 KrF, 4 MdG, 1 R, 4 SV, 2 V) og
falt.
Andre del av forslaget fikk 12 stemmer (1 KrF, 4 MdG, 1 R, 4 SV, 2 V) og falt.
KST- 005/16VEDTAK:
Det ble ikke fattet noe vedtak.

18

Nesodden KU-41/16
Overordnet revisjonsstrategi 2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
41/16

16/00224-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonsstrategi 2016 Nesodden kommune.pdf
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger revisjonens overordnete revisjonsstrategi for 2015. Den gjelder for
revisjonsåret 2016, dvs. perioden 1.5.2016 til 30.4.2017. Jf. revisors frist til 15.4. for å
avgi revisjonsberetning for det foregående regnskapsåret
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.
Planen informerer om revisjonens ressursbruk og framdriftsplan og hvilke
fokusområder som revisjonen vil prioritere. Revisjonen presiserer i notatet at listen
over fokusområder ikke er uttømmende.
Vi merker oss at budsjetterte timer er redusert til 850 timer fra 900 forrige revisjonsår.

Ås, 29.08.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Overordnet revisjonsstrategi 2016 fra Follo distriktsrevisjon IKS.
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Side 12 av 14

Nesodden KU-42/16
Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold
kommunerevisjon IKS
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
42/16

16/00225-1
Møtedato
06.09.2016

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet
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Nesodden KU-43/16
Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
43/16

16/00218-1
Møtedato
06.09.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:
1. Kopi av brev til kommunestyrene av 18. august d.å. vedr. utredning om fusjon
mellom FIKS og ROKUS.
2. Aktivitetsplanen per august 2016.

Ås, 30.08.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg til sak

Nesodden kontrollutvalg 06.09.2016
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Til kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås
Kopi: Kontrollutvalgene
Rådmennene
Ås, den18. august 2016

Utredning om fusjon mellom FIKS og ROKUS (Kontrollutvalgssekretariatet på
Romerike) – foreløpig orientering
Styrene for FIKS og ROKUS har tatt initiativet til en utredning om en fusjon av de to
sekretariata kan styrke deres arbeid med å møte framtidige utfordringer:
-

Større fagmiljø til tjeneste for kontrollutvalgene
Lettere å takle sykdom og vakanser
Lettere å rekruttere dyktige ansatte
Større miljø for utvalgas erfaringsutveksling
Effektivisering og reduserte kostnader

Det nye selskapet vil eventuelt trolig bli organisert i medhold av Lov om
interkommunale selskaper (IKS).
Styret i FIKS vil trolig innstille om saken den 15. september. Deretter oversendes
forslaget til kontrollutvalgene for behandling. Det er kommunestyrene som gjør
endelig vedtak i saken.

Med vennlig hilsen

Thorbjørn Nerland/s./
Styreleder

Jan T. Løkken/s./
Kontrollsjef

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

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR AUGUST 2016

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet.
KU= Kontrollutvalget KST= Kommunestyret
Nr. Beskrivelse
Frist
Ansvar
Status
Avsluttet
1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

Januar

FIKS

KU 10.02.16

2

Aktivitetsplan
Utvalgets strategi/handlingsplan
Møteplan 2016

Januar

FIKS
FIKS

Rullerende og ajourføres foran hvert møte
Rulleres KU august/sept

FIKS

10.2
17.3
11.5
21.6

3

KST 20.416

6.9
18.10
27.10 Faglig forum
6.12

Alle møter fra kl 17.15

Kommunens årsregnskap for 2015

5

6

April

FDR

KU 11.5.16

Årlig rapport fra rådmannen om
kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid
for åpenhet
Rapporter fra revisjonen:
1. Pr. 30.04.16 (perioden 01.05.15 – 30.04.16) Mai

Rådmannen Jf. KU-vedtak 30/16

FDR

KU 21.6.16

2. Pr. 31.10.16 (perioden 01.05.16 - 31.10.16)

FDR

KU 6.12.16 ?

FDR

KU 6.9.16 ?

Overordnet revisjonsstrategi 2016

November

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 30.08.2016

FSK/KST

1

Nr. Beskrivelse

7

Revisjonens engasjementsbrev
Erklæringer fra revisor uavh - utdanning
Handlingsplan forvaltningsrevisjon 2013 - 2016
Forvaltningsrevisjon 2015
Samhandlingsreformen
Kommunens barnehagearbeid
Forvaltningsrevisjon 2016
Vedlikehold av kommunale bygg
Kommunens møte med publikum
Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:
Samhandlingsreformen
Kommunens barnehagearbeid
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Revisor innleder om risikoområder i Nesodden
Utkast til overordnet analyse
Endelig overordnet analyse
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Selskapskontroll handlingsplan
Selskapskontroll 2015
Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 – 20120

Frist

Ansvar

Desember
Høst

FDR
FDR
FIKS

KU 16.12.15
KU 16.12.15

FDR
FDR

KU 17.06.15 Rapport
KU 16.12.15 Rapport

FDR
FDR

KU 17.03.16 Prosjektplan
KU 11.05.16 Prosjektplan

Rådm. frist:
3.8.16
3.2.17

2013-2016
6.9.16

Status

Avsluttet

KST 13.12.12
KST3.2.16
KST 3.2.16

Behandlet i KST 20.4.16

FDR
FDR
FDR
FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

KU 17.03.16
KU 11.05.16
KU 21.06.16
KU 06.09.2016
KU 22.9.12
KU 16.12.15 Rapport
KU 6.9.16

KS 13.12.12
KST 3.2.16

Andre oppgaver

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 30.08.2016

2

