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Nesodden KU-44/16
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
44/16

16/00283-1
Møtedato
18.10.2016

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016 godkjennes.

Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Et forslag til protokoll ble 7. september sendt utvalgets medlemmer. Arne Thodok
Eriksen foreslo en endring av siste setning i pkt. 2 under Eventuelt: Arne Thodok
Eriksen mente at undersøkelsen burde vært mer omfattende og rettet inn mot det
publikum som hadde direkte erfaringer fra kontakt med kommunens organer.
Forslaget til protokoll er endret tilsvarende.

Ås, 11.10.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016
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MØTEPROTOKOLL
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

06.09.2016 kl. 17:15
Møterom Svestad 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), Jørn Bertelsen(H)
Fra kommunestyret:
Ordfører Nina Sandberg (sak 36/16 og 37/16)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra Follo distriktsrevisjon IKS:
Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Didrik Hjort

Møteprotokollen godkjent 18.10.2016

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
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Saker til behandling

Nesodden KU-35/16
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Det var enighet om å bytte ut «Enkelte» med «Arne Thodok Eriksen» under utvalgets
behandling i sak 32/16.
Votering:
Med den foreslåtte endringen ble protokollen enstemmig vedtatt
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016 godkjennes.
[Lagre]

Nesodden KU-36/16
Dialog med ordføreren
Sekretariatets innstilling:
Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Nina Sandberg innledet til en dialog med utvalget om forventningene til
kontrollutvalgets arbeid.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Dialogen med ordføreren tas til orientering.
[Lagre]

Nesodden KU-37/16
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
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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.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Arne Maus foreslo at et eventuelt valg av selskap som skal undergis
forvaltningsrevisjon gjøres seinere i perioden. Derfor strykes 2. setning i 3. avsnitt
under kap. 4.4.
Votering:
Innstillingen, med tillegg av Arne Maus sitt forslag, ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
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.

Nesodden KU-38/16
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
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.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Revisjonen opplyste at Nesodden kommunen i gjennomsnitt har rett til 2,25
forvaltningsrevisjoner pr. år. Utvalget var enig om at dette presiseres i planen.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av presiseringen det var enighet om, enstemmig vedtatt.
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
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.

[Lagre]

Nesodden KU-39/16
Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017
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.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
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.
[Lagre]

Nesodden KU-40/16
Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak om rapporten
om samhandlingsreformen
Sekretariatets innstilling:
Kommunestyrets vedtak i sak 39/16 vedr. Forvaltningsrapport –
Samhandlingsformen tas til etterretning.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Det var enighet om at saken oversendes ordføreren til informasjon.
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Kommunestyrets vedtak i sak 39/16 vedr. Forvaltningsrapport –
Samhandlingsformen tas til etterretning.
[Lagre]

Nesodden KU-41/16
Overordnet revisjonsstrategi 2016
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Steinar Neby orientert om planen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

[Lagre]

Nesodden KU-42/16
Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold
kommunerevisjon IKS
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

Nesodden kontrollutvalg 06.09.2016

Side 6 av 7

Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.
[Lagre]

Nesodden KU-43/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt
1. Arne Thodok Eriksen foreslo at utvalget undersøker årsakene til at så mange
ansatte på kort tid har sluttet i to avdelinger i kommunen.
Arne Maus foreslo et vedtak i saken som ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:
Leder får i oppdrag å undersøke om de mange som har valgt å slutte i to avdelinger i
kommunen gjør at kontrollutvalget vil ta opp sak etter bl.a. kontakt med rådmannen.
2. Didrik Hjort ga underveisinformasjon fra arbeidet med forvaltningsrevisjonen
om kommunens møte med publikum. Han la fram en oversikt over spørsmål i
en brukerundersøkelse som revisjonen planlegger. Arne Thodok Eriksen
mente at undersøkelsen burde vært mer omfattende og rettet inn mot det
publikum som hadde direkte erfaringer fra kontakt med kommunens organer.
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Nesodden KU-45/16
Forvaltningsrevisjonsrapport om kommunens møte med publikum
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
45/16

16/00281-1
Møtedato
18.10.2016

Sekretariatets innstilling:
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten
om kommunens møte med publikum:
a. Administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, bør offentliggjøres på
kommunens nettsider. Det bør kunne kopieres og gjengis leselig i Word-dokumenter. Organisatorisk nivå under virksomheter og stabsområder bør gis en
standard betegnelse.
b. Et dokuments tittel bør være kort og refererbar. Dato på forside eller i forord hører
med.
c. Målstyringsopplegget bør gjennomgås med sikte på forenkling og tydelig
begrepsbruk.
d. Rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet bør oppdateres løpende.
e. Service- og kvalitetsplakaten bør gis en mer synlig plassering på kommunens
nettsider.
f. Rutinen for å gradere (unnta fra offentlighet) og avgradere dokumenter bør
gjennomgås.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonen anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget innen seks måneder.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 17.03.16, jf. sak 13/16, mål og problemstillinger for
foreliggende forvaltningsrevisjon. Utvalget godkjente 11.05.16 revisjonens forslag til
prosjektplan, men presiserte at det skal foretas en questback-undersøkelse vedr.
byggesøknader og kvalitative intervjuer vedr. helse- og omsorgstjenester.
Revisor skriver i en fotnote på side 5 i rapporten at «Plan, bygg og geodatas
utfordringer med restanser er vel kjent. Det er neppe behov for en
spørreundersøkelse.» Revisjonen har intervjuet fem brukere av fysioterapitjenester.
Revisjonen har spurt 125 innbyggere på Nesoddfergen om kommunens omdømme.
Metoden i prosjektet har for øvrig vært dokumentanalyse, intervju og statistisk
analyse. Tillitsvalgte i virksomhet Plan-, bygg og geodata avga et skriftlig svar som er
vedlagt rapporten. Revisjonen har sett nærmere på to virksomheter i kommunen med
mye bruker-/publikumskontakt, jf. prosjektplanen:
- Forebyggende og behandlende tjenester for voksne
- Plan, bygg og geodata
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Sekretariatet mener revisjonen har belyst de problemstillingene som utvalget ønsket
å få belyst i rapporten.
Revisjonen konkluderer sin gjennomgang av kommunens service- og
informasjonsarbeid bl.a. med:
- Kommunens kommunikasjonsstrategi vektlegger åpenhet og dialog
- Forbrukerrådets test i 2016 gir kommunens informasjonstjeneste topp score.
Totalscoren er høyere enn landsgjennomsnittet.
- De undersøkte virksomheter har mål, strategier og rutinebeskrivelser for sitt
arbeid, men oppdateringen synes å henge noe etter utviklingen. Plan, bygg og
geodata er i gang med en strategisk snuoperasjon, men det gjenstår å levere
resultater i form av raskere byggesaksbehandling og riktig Kostra-rapportering.
- Ansatte i de to virksomhetene får betydelig opplæring om kommunens mål og
rutiner innenfor sine fagområder.
- Kommunen vektlegger etterlevelse av aktuelle lover i sine post- og
journalrutiner. Tilsettingsdokumenter er feilaktig ikke blitt avgradert unntatt
offentlighet etter at stilling er besatt. Plan, bygg og geodata er under
omstilling og vil trolig nærmere seg etterlevelse av Service- og
kvalitetsplakaten i 2017.
- Revisors lille spørreundersøkelse bekrefter kommunens undersøkelse om at
fysio/ergoterapitjenester har meget tilfredse brukere. Revisors mini
innbyggerundersøkelse på Nesodden-fergen indikerer at kommunens
omdømme er uforandret siden 2010. Revisors inntrykk er at mange
innbyggere føler at de vet lite om kommunen.
- Kommunen har et omfattende system for kontroll og oppfølging av service og
tjenestekvalitet.
Revisjonens anbefalinger om tiltak er tatt inn i kap 1.4, se sekretariatets
innstilling.
Rådmannen beskriver i sin høringsuttalelse, se vedlegg 3 i rapporten, hvordan
han vil følge opp revisjonens anbefalinger.
Revisor vil redegjøre for hovedpunktene i rapporten i møtet. Rådmannen er også
invitert til denne saken.
Ås, 11.10.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:

Forvaltningsrevisjonsrapport fra FDR datert 10.10.2016 vedr.
Kommunens møte med publikum
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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 17.3.2016 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Kommunens møte med publikum.

1.2 Sammendrag
Revisjonsprosjektets formål er å undersøke om Nesodden kommune har ordninger som sikrer
innbyggerne god service og kvalitet på tjenestene. Seks problemstillinger utredes: kommunens serviceorientering og informasjon; mål, strategi og rutinebeskrivelser for service og
tjenesteutføring; virksomhetenes kjennskap til mål og rutiner; etterlevelse av lovens krav og
kommunens prosedyrer; kommunens omdømme; og kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet. Rapporten gjennomgår fagområde Informasjon og digitale tjenester og virksomhetene Forebyggende og behandlende tjenester til voksne og Plan, bygg og geodata.

1.3 Konklusjoner
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene:
1.3.1

Serviceorientering og informasjon

Nesodden kommunes Kommunikasjonsstrategi vektlegger åpenhet og dialog. Kommunen
benytter mange kommunikasjonsverktøy. Innbyggernes primære kilde til kommunal informasjon er nettsidene, som har en brukervennlig struktur og leservennlige tekster. Digitalisering
av skjemaer er i gang. Forbrukerrådets Kommunetesten 2016 gir Nesodden kommunes informasjonstjenester topp skår. Rådmannens ledergruppes organisasjonskart er lagt ut på nettsidene, men administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, er ikke offentliggjort.
Årsrapporten følger ikke den anbefalte formen i h.t. kommunal regnskapsstandard, noe
rådmannen vil forbedre. Kommunens Klarspråkprosjekt vil gjennomgå tekster og bidra til
språklig bevisstgjøring blant ansatte.
1.3.2

Mål, strategi og rutinebeskrivelser for service og tjenesteutføring

Nesodden kommune har et omfattende målstyringsopplegg med fire fokusområder, åtte innsatsområder, 27 overordnete styringsmål og ca. 800 spesifikke styringsmål. Rådmannen viser
vilje til å målstyre kommunen og kontinuerlig forbedre tjenesteproduksjonen. Styringsdokumenters fremstilling av målstyringsopplegget synes imidlertid vanskelig tilgjengelig. Virksomhetene som revisor har undersøkt, har mål, strategier og rutinebeskrivelser. Plan, bygg og
geodata er i gang med en strategisk snuoperasjon, men det gjenstår å levere resultater i form
av raskere byggesaksbehandling og riktig Kostra-rapportering.
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1.3.3

Virksomhetenes kjennskap til mål og rutiner

Virksomhetene har kjennskap til Nesodden kommunes mål og rutiner på sine fagområder.
Kompetansen baseres på ansattes profesjon, årlige kurs, månedlige virksomhetsmøter, ukentlige faggruppemøter og løpende kompetanseoverføring mellom medarbeidere. Ansatte får
opplæring, selv om det ikke er nedfelt i kompetanseplaner eller virksomhetsplaner.
1.3.4

Etterlevelse av lovens krav og kommunens prosedyrer

Nesodden kommunes post- og journalrutiner legger forvaltningsloven, offentleglova og
arkivlovas bestemmelser til grunn. Personopplysninger gjør det nødvendig å unnta en del
dokumenter fra offentlighet (gradere). Tilsettingsdokumenter skal avgraderes når stilling er
besatt; her har rutinen sviktet. Startsiden gir snarvei til "Postliste – innsyn". Gebyrer ilegges i
henhold til gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret. Kommunens nettsider og vedtaksbrev
opplyser om klageadgang. 22 klager på tildelingsteamets enkeltvedtak og byggesaksvedtak
gikk til fylkesmannen i 2015; kommunen fikk medhold i 2/3 av disse klagesakene.
Revisor finner at lovens krav og kommunens prosedyrer (service- og kvalitetsplakaten) etterleves i virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. Virksomhet Plan, bygg
og geodata har omfattende restanser som vil vise seg som brudd på lovpålagte saksbehandlingsfrister i 2016. Den pågående omstilling vil trolig gi bedre resultater i 2017.
1.3.5

Kommunens omdømme

Revisors spørreundersøkelse indikerer at Nesodden kommunes omdømme er uforandret siden
2010. Respondentene svarer også at de er "noen lunde" tilfredse med kommunens styring og
tjenesteyting alt i alt (snittkarakter 3,3 av 6). Kommunen har meget tilfredse brukere av fysioterapitjenester, men mindre fornøyde byggesøkere. Kommunen kan vise til gode resultater på
mange tjenesteområder; Kommunebarometer 2016 tilsier et godt omdømme. Kommunens
innbyggerundersøkelse ved inngangen til 2017 vil gi viktige svar.
1.3.6

Kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet

Nesodden kommune har et omfattende system for kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet gjennom målstyring, kvalitetssystem og kvalitetsråd. Dette tilrettelegger for at
svikt i tjenestekvalitet og brukertilfredshet kan avdekkes av administrasjonen på et tidlig
tidspunkt.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, bør offentliggjøres på
kommunens nettsider. Det bør kunne kopieres og gjengis leselig i Word-dokumenter.
Organisatorisk nivå under virksomheter og stabsområder bør gis en standard betegnelse.
b. Et dokuments tittel bør være kort og refererbar. Dato på forside eller i forord hører med.
c. Målstyringsopplegget bør gjennomgås med sikte på forenkling og tydelig begrepsbruk.
d. Rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet bør oppdateres løpende.
e. Service- og kvalitetsplakaten bør gis en mer synlig plassering på kommunens nettsider.
f. Rutinen for å gradere (unnta fra offentlighet) og avgradere dokumenter bør gjennomgås.

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Kontrollutvalget fastsatte følgende formål med prosjektet: "Undersøke om Nesodden kommune har ordninger som sikrer innbyggerne god service og kvalitet på tjenestene og hvordan
disse etterleves i virksomheter med mye bruker-/publikumskontakt."1
Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:
1. "Hvordan møter kommunen publikum, og hvor lett tilgjengelig er informasjonen de
trenger?
2. I hvilken grad er det utarbeidet mål, strategier og rutinebeskrivelser knyttet til service og
tjenesteutføring?
3. Har virksomhetene kjennskap til mål og rutiner, og får de ansatte tilstrekkelig opplæring?
4. Etterleves lovens krav og egne prosedyrer/mål for tjenesteytingen?
5. Har arbeidet med å øke omdømmet gitt resultater?
6. I hvilken grad har kommunen et system for kontroll og oppfølging av service og
tjenestekvalitet?"

2.2 Presisering og avgrensning
I samråd med kontrollutvalget ser prosjektet nærmere på to virksomheters møte med publikum: Forebyggende og behandlende tjenester til voksne (fysioterapitjeneste) og Plan, bygg og
geodata (byggesaksbehandling). Prosjektet dekker dermed både praktisk tjenesteyting og
"byråkrati". Plan, bygg og geodata får mest spalteplass, på grunn av virksomhetens utfordringer. Kontrollperioden i forvaltningsrevisjonen er 2013–2016.
Prosjektets formål angir "service og kvalitet" som nøkkelord. Problemstillingene, som går noe
over i hverandre, besvares slik:
1. Serviceorientering og informasjon: Her gjennomgås kommunens kommunikasjonsstrategi, internettsider og infosenter, samt presentasjonen av kommunens organisasjon og
styringsdokumenter.
2. Mål, strategi og rutinebeskrivelser for service og tjenesteutføring: Kommunens målstyring og virksomheters mål, strategier og rutinebeskrivelser gjennomgås.2
3. Virksomhetenes kjennskap til mål og rutiner: Her gjennomgås kjennskap til og praktisering av mål og rutiner i stabsområde Informasjon og digitale tjenester og de to virksomhetene. Tillitsvalgte i Plan, bygg og geodata uttaler seg om virksomhetens situasjon.
4. Etterlevelse av lovens krav og kommunens prosedyrer: Post- og journalrutiner,
klagebehandling, fristoverholdelse og ilegging av gebyr gjennomgås. Saksbehandling i
enkeltsaker gjennomgås ikke. Kommunens generelle serviceerklæring – service- og
kvalitetsplakaten – presenteres her (s. 28), men berøres en rekke steder i rapporten.
5. Kommunens omdømme: Kommunens brukerundersøkelser på de aktuelle fagområder
gjennomgås. Revisor har telefonintervjuet fem brukere av fysioterapitjenester.3 Nesodden
1

Publikum vil si "allmennheten", og service vil si "(kunde)betjening", ifølge Bokmålsordboka. Rapportens
servicebegrep omfatter både tjenesteutførelsens innhold (det faglige) og form (kommunikasjon og stil).
2 Prosedyre vil si "framgangsmåte", og rutine er en "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Ordene brukes
synonymt i denne rapport.
3

Plan, bygg og geodatas utfordringer med restanser er vel kjent. Det er neppe behov for en spørreundersøkelse.
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kommune gjennomførte innbyggerundersøkelse i 2010; en ny innbyggerundersøkelse sendes ut ved inngangen til 2017. I påvente av denne har revisor spurt 125 innbyggere på
Nesoddfergen om kommunens omdømme.
6. Kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet: Kommunens kvalitetssystem,
avviksoppfølging, etiske reglement og varslingsrutiner gjennomgås.

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering
Nesodden kommune hadde driftsinntekter på nesten 1,2 mrd. kr i årsregnskap 2015. Investeringer i anleggsmidler utgjorde 117 mill. kr. Kommunens personell utfører til sammen 1000
årsverk. Administrativ organisering fremgår av to organisasjonskart:

Rådmannens ledergruppes organisasjonskart. Kilde: Nesodden.kommune.no, 17.8.2016.

Administrativt organisasjonskart. Kilde: stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling, 4.5.2016. I hver firkant
står HR-systemets organisasjonskode. Revisor har påpekt at organisasjonskartet ikke er leselig i normalt format.
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Nesodden kommune samlet 1.1.2012 sine stabsfunksjoner i tre stabsområder:
 Interne tjenester og kommunikasjon har 16 årsverk og ledes av stabssjef for Interne
tjenester og kommunikasjon Rita Engen. Kommunikasjonsrådgiver (0,6 årsverk) er
direkte underlagt stabssjefen. Stabsområdet har to fagområder:
o Informasjon og digitale tjenester har 10,8 årsverk: fagsjef (1 årsverk), infosenter (3 årsverk), dokumentsenter (3 årsverk), politisk sekretariat (2,2 årsverk),
informasjon (0,8 årsverk) og diverse (0,8 årsverk).
o IKT har 5 årsverk.
 Økonomi og styring har 21 årsverk og ledes av stabssjef for Økonomi og styring Arve
Ruud, herunder fagområde Budsjett og styring (12,3 årsverk).
 Organisasjon og tjenesteutvikling har 19 årsverk (inkludert tre frikjøpte tillitsvalgte)
og ledes av stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling Knut-Helge Rønning.
To kommunalområder berøres i dette prosjektet:
 Helse og omsorg har 322 årsverk og ledes av kommunalsjef for Helse og omsorg
Anita Nilsen. Kommunalområdet har fem virksomheter, hvorav én berøres her:
o Forebyggende og behandlende tjenester til voksne har 14,8 årsverk:
virksomhetsleder (1 årsverk), tildelingsteam (6 årsverk), frisklivsentral (1 årsverk), demenskoordinator (1 årsverk), ergoterapi (1,8 årsverk), fysioterapi/
hverdagsrehabilitering (3,5 årsverk) og logoped for voksne (0,5 årsverk).4
 Plan, teknikk og miljø har 132 årsverk og ledes av kommunalsjef for Plan, teknikk og
miljø Anne Dybevold. Kommunalområdet har fire virksomheter, hvorav én berøres
her:
o Plan, bygg og geodata (PBG) har 19,4 årsverk: virksomhetsleder (1 årsverk) og
fagenhetene plan og miljø (5 årsverk, inkl. miljøvernrådgiver), byggesak (8
årsverk, inkl. 1 engasjement) og geodata (5 årsverk), samt 0,4 årsverk i dokumentsenter/byggesaksarkiv.
Kommunen har til sammen 31 virksomheter. Under stabsområdene er det seks fagområder.5
Nesoddens folkemengde vokste med 251 innbyggere (1,4 %) i 2015 til 18 623 innbyggere
(1.1.2016).

2.4 Metode
2.4.1

Metode generelt

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011),
som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger
denne standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:

4

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne omtales i kommunens dokumenter og nettsider også som
"Forebyggende og behandlende tjenester for voksne". Revisor holder seg til organisasjonskartets "til voksne".
5 Navn på organisatoriske enheter ned til virksomhet og stabsområders fagområder, som vist i administrativt
organisasjonskart, skrives med stor forbokstav i denne rapport, for tydelighetens skyld.
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1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som
forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal
være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon
skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet
for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."
2.4.2

Metode i dette prosjektet

Kilder til revisjonskriterier i dette prosjektet er hovedsakelig følgende lovverk (jf. litteraturliste): kommuneloven (1992), offentleglova (2006), forvaltningsloven (1967), arkivlova
(1992), plan- og bygningsloven (2008) og helse- og omsorgstjenesteloven (2011).
Også dokumenter fra kommunen kan være kilde til revisjonskriterier, samt kilde til fakta.
Revisor har lagt til grunn følgende dokumenter fra Nesodden kommune (jf. litteraturliste):
Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026, Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019,
Nesodden kommune årsberetning 2015, Folkehelseplan 2015–2019, brukerundersøkelser (KS'
Bedrekommune) og dokumenter fra stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon m.fl.
Nettsider hører også med her.
Metoden i forvaltningsrevisjonsprosjektet er dokumentanalyse, intervju og statistisk analyse.
Intervju omfatter møter med syv ansatte (og e-post-dialog med flere) og telefonintervju med
fem fysioterapibrukere. Med bare fem respondenter kan vi ikke generalisere sikkert fra utvalg til
populasjon.6 Tillitsvalgte for ansatte i virksomhet Plan, bygg og geodata valgte å gi et skriftlig
svar (vedlegg 2).
Revisor har også gjennomført en liten innbyggerundersøkelse: Spørreskjema (og blyant) ble
utdelt til 125 innbyggere på Nesoddfergen fra Nesodden til Oslo om morgenen 8.9.2016. Med
et relativt tilfeldig utvalg av hele 125 innbyggere gir metoden god representativitet på dette tidspunktet, etter revisors oppfatning.7
6

De fem brukerne ble tilfeldig utvalgt: 49 personer er for tiden registrert med fysioterapitjeneste. Revisor ba
virksomhetsleder ordne brukerne alfabetisk og deretter plukke ut bruker nr. 7, 19, 25, 33 og 48. Et par brukere
som er "kognitivt redusert", ble sjaltet ut i prosessen.
7

Folk på et kjøpesenter på dagtid kan gi litt andre svar. Tidspunktet er også vesentlig; ferske medieoppslag om
kommunen kan prege folks oppfatninger. ("Siste tiders skriverier om maktmisbruk er skremmende!" kommenterte en respondent. Dagen etter spørreundersøkelsen ble det kjent at politiet har henlagt en anmeldelse mot
rådmannen.) Åtte spørsmål om et komplekst objekt som kommunen, er dessuten lite.
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Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2015 (endelige tall) er benyttet. Kostra er
Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra
2001. Kommunesammenlikning gir et nyttig fugleperspektiv på kommunen.
Andre forvaltningsrevisjonsrapporter, herunder Follo distriktsrevisjons Nye takter (2014) og
Samhandlingsreformen (2015) for Nesodden kommune, er bakteppe for dette prosjektet.
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en
rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
17.3.2016:
11.5.2016:
18.5.2016:
16.6.2016:

Aktivitet:
Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Prosjektplan godkjent av kontrollutvalget.
Oppstartsbrev sendt til rådmann Geir Grimstad.
Oppstartsmøte avholdt med stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon Rita
Engen, som rådmannen utpekte som kontaktperson for prosjektet, og fagsjef for
Informasjon og digitale tjenester Torunn Friisk. Møte med konstituert virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne Møyfrid S.
Hopland.
17.6.2016: Møte med virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata Gisle Totland.
16.8.2016: Telefonintervju med brukere av fysioterapi.
22.8.2016: Møte med kommunikasjonsrådgiver Marianne Rand-Hendriksen og rådgiver/
beredskaps- og sikkerhetsansvarlig Berit Soløy. Møte med virksomhetsleder
(konstiuert) for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne.
23.8.2016: Møte med virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata. Brev fra tillitsvalgte.
24.8.2016: Mail-dialog med fagsjef for Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling Ragnhild T.
Danielsen og fagsjef for Budsjett og styring Steinar Dahlen.
6.9.2016:
Avsluttende møte med rådmann, stabssjef/kontaktperson og ovennevnte personer.
8.9.2016:
Spørreundersøkelse på Nesoddfergen fra Nesodden til Oslo (kl. 07:00 og 08:00).
29.9.2016: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.
10.10.2016: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS.
18.10.2016: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.
Når aktiviteter strekker seg over flere dager, oppgis startdato. Personers navn oppgis første gang, deretter tittel.
Else Maj Bach tiltrådte 1.9.2016 som virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne.
Hun deltok i avsluttende møte, men har ellers ikke deltatt i revisjonsprosjektet.

Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i prosjektet. Rådmannens
uttalelse til revisjonsrapporten ligger i vedlegg.
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3

SERVICEORIENTERING OG INFORMASJON

Problemstilling nr. 1: Hvordan møter kommunen publikum, og hvor lett tilgjengelig er
informasjonen de trenger?

3.1 Revisjonskriterier





Kommunen skal ha en kommunikasjonsstrategi som viser hvordan kommunen møter
publikum og informasjonen er tilgjengelig.
Offentleglovas krav om åpenhet/offentlighet rundt kommunens virksomhet skal oppfylles
gjennom gode informasjonsrutiner.
Kommunens internettsider (hjemmesider) skal gi bred og oppdatert informasjon om
kommunens tjenesteyting og lokalsamfunnet. Digitale (elektroniske) søknadsskjemaer
som bruker lett kan utfylle og innsende, skal foreligge på mange områder.
Kommunens infosenter skal møte innbyggere som henvender seg fysisk og telefonisk,
med serviceinnstilling.

3.2 Fakta
3.2.1

Kommunikasjonsstrategi

Lederavtale for Rådmann i Nesodden kommune (2016/17) omtaler informasjon i et vedlegg
om årlig utviklings- og resultatplan for rådmannen:
 "Forbedre kommunikasjonen med innbyggerne, herunder kommunens digitale tjenester."
 "Sikre at saksfremleggene utformes slik at sakene er godt og forsvarlig utredet, i et klart
språk og allment forståelig."
 "Informere innbyggerne om politiske saker og vedtak på en enkel og tilgjengelig måte."
"De folkevalgte er opptatt av kommunens informasjonsopplegg. Nye generasjoners forventninger til kommunen står sentralt," poengterer rådmannen.
Nesodden kommunes Kommunikasjonsstrategi (2015) påpeker i forordet (s. 2): "Den raske
utviklingen av digitale kommunikasjonsverktøy gjør at vi ikke lenger kan tenke tradisjonelt
og hierarkisk når vi kommuniserer. Vi må bruke de samme verktøyene og kanalene som
omgivelsene. Det kommer til å gi kommunen store utfordringer i årene framover, både
ressurs- og opplæringsmessig."
Kapittel 3.1 Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet (s. 4) sier følgende om kommunikasjonskanaler: "Saksbehandling og kommunikasjon med innbyggere foregår fortrinnsvis
digitalt, men også muntlig og på papir. [...] I dag er alle skjemaer nedlastbare fra hjemmesiden, men ikke fullelektroniske. Politikerne har egen møteportal på nett, og alle saksdokumenter er digitale. All politisk saksbehandling ligger i sin helhet tilgjengelig på kommunens
nettsider. Saker og dokumenter er elektronisk søkbare."
Alle folkevalgte fikk utdelt Ipad (lesebrett) i 2013. Formannskaps- og kommunestyremøter
overføres via web-tv på nett, både direkte og i arkiv koblet til enkeltsak. Kommunestyret har
åpen spørretime i ordinære møter.

Follo distriktsrevisjon IKS: Kommunens møte med publikum – Nesodden kommune

10

Kapittel 3.2 Kommunikasjonsutfordringer (s. 4) poengterer: "Innbyggerne krever rask og
oppdatert informasjon og innsyn i saker før de blir avgjort, slik at det blir reell borgermedvirkning. Myndigheter og publikum krever digital selvbetjening, slik at kommunen blir tilgjengelig hele døgnet. [...] Kommuneøkonomien blir stadig strammere, samtidig som befolkningens forventninger og kravene til effektivisering av kommunens virksomhet blir større.
Dette fører til krav om gode løsninger for smidig saksbehandling."
Kapittel 4 Roller og ansvar (s. 5) opplyser: "Alle ledere har ansvar for å kommunisere om sitt
fagområde. [...] De fleste virksomheter har personer som ved siden av sine primæroppgaver
også har funksjon som webredaktører."
Om ansattes ytringsfrihet står det (s. 5): "Ansatte oppfordres til fritt å uttale seg offentlig om
kommunale forhold som er av betydning for brukere og ansatte, og gitt at det ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten. Ytringsfriheten må veies mot hensynet til lojalitetsplikten,
avhengig av hvilken stilling/posisjon den enkelte har. Samtidig er det klart at ytringsfrihet er
en menneskerett, og har juridisk forrang foran lojalitetsplikten. [...] Ansatte har rett og plikt til
å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte. [...] Kommunikasjonsansvaret følger linjeprinsippet."
Stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon opplyser at "denne formuleringen stammer
fra politikerne, som er opptatt av at ansatte ikke skal knebles". Hun anser at ansattes uttalelser
til pressen følger en ryddig praksis, der man først går tjenestevei med kritikk. Medieutspill fra
ansatte forekommer relativt sjelden, ifølge kommunikasjonsrådgiver.
Kommunikasjonsstrategis kapittel 6 Prinsipper for kommunikasjon (s. 6) fremhever at
"Åpenhet og dialog skal prege all kommunikasjon med omverdenen". Dette utdypes med
punktene "lederansvar", "linjeansvar", "åpen", "deltakende" og "brukervennlig".
Kapittel 7 Kommunikasjonsmål og tiltak (s. 6) oppstiller fire "innsatsområde/kommunikasjonsmål":8
1. Samfunnsutvikling: Lokaldemokrati og deltakelse.
2. Tjenester og brukere: Helhetlig tjenestetilbud.
3. Organisasjon og medarbeidere: En organisasjon for fremtiden.
4. Økonomi: Forvaltning av kommunens ressurser.
Under fokusområde 1 Samfunnsutvikling (s. 7) fastsettes følgende mål: "Klart og forståelig
språk i alle kanaler". Dette skal oppnås gjennom følgende tiltak: "Nesodden kommunes kommunikasjon skal tilpasses målgruppene og ta hensyn til mottakeren. Iverksette 'Klarspråkprosjekt'."
Klarspråk.no er utviklet av Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KS har
bevilget 20 000 kr i tilskudd til Nesodden kommunes prosjekt. Prosjektet, som ledes av
kommunikasjonsrådgiver og fagsjef for Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling, hadde sitt
første møte i august 2016. Prosjektet vil gjennomgå nettsider og standardtekster i saksfremlegg og brevmaler og bidra til språklig bevisstgjøring blant kommunens ansatte. Maler i det
nye fagsystemet ACOS Eiendom (byggesaksbehandlingssystem som er integrert med
WebSak) vil gjennomgås høsten 2016; en fagdag for byggesaksbehandling vil avholdes.
8

Samfunnsutvikling er fokusområde, mens lokaldemokrati og deltakelse er innsatsområde, ifølge Budsjett 2016
handlingsprogram 2017–2019 (s. 7).
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3.2.2

IKT-strategi – nettsider – e-skjemaer

IKT-strategi
Kommunikasjonsstrategi suppleres av Strategi for en digital hverdag – "En fremtidsrettet og
overordnet plattform for kommunens IKT-satsning". IKT-strategien ble fastsatt av rådmannens ledergruppe i 2014. Noen utdrag fra Strategi for en digital hverdag (s. 4 og 5):
 "I tråd med kommuneplanen, skal Nesodden, som e-kommune, tilby et bredt spekter
av elektroniske tjenester. Strategien skal bygge opp under kommunens visjon: 'Sammen skaper vi det gode livet'."
 "Innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører kan kommunisere enkelt og effektivt med Nesodden kommune."
 "Ansatte kan enkelt og effektivt innhente og utveksle informasjon internt og eksternt."
 Regjeringen har i sitt digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne gitt målsettinger
som også kommunene må følge opp. KS har utviklet en Digitaliseringsstrategi 2013–
2016 for kommuner og fylkeskommuner. Nesodden kommunes strategi følger KS'
anbefalinger og Datatilsynets Strategi for et godt personvern i digitaliseringen av
offentlig sektor.
 "Kommunen utvikler ikke egne programmer og system, men baserer seg på standard
hyllevare ved innkjøp av system. Kommunen er tilknyttet det interkommunale samarbeidsforumet IKT Follo. Vi deltar i vertskommunesamarbeid på drift av enkelte fagsystem, blant annet innen økonomi og kart." (Disse drives av Ski kommune.)
Seks kommuner (Ås, Oppegård, Frogn, Ski, Vestby og Nesodden) etablerte i mai 2014 IKT
Follo – et administrativt vertskommunesamarbeid som ivaretar drift og forvaltning av fellessystemer. Alle kommunene har sine egne IKT-avdelinger, som håndterer IKT-systemer som
ikke koordineres av IKT Follo.
Ved siden av felles IKT-drift omfatter IKT Follo-samarbeidet en rekke nettverksgrupper, bl.a.
for geodata, kommunikasjonsnettverk og arkivnettverk. Nettverksgruppene møtes annenhver
måned og utveksler erfaringer om rutiner, f.eks. for implementering av Riksarkivets oppbevarings- og kassasjonsregler. Fagsjef for Informasjon og digitale tjenester anser nettverkssamarbeidet som meget nyttig.
Nettsider
Nesodden kommunes nettsideportal er levert av ACOS AS, Sotra/Oslo, som også har levert
WebSak – kommunens sak-/arkivsystem. "Kommunens nettside har ca 26 500 brukere pr mnd
(mars 2015). Det ser ut til at antall brukere er stabilt. Bruk av mobil er økende, på bekostning
av pc og nettbrett. Kommunen lanserte en ny nettside november 2014 med universell utforming og design tilpasset mobil, nettbrett og pc," opplyser Kommunikasjonsstrategi (s. 4).
Universell utforming vil her si at informasjonen er tilgjengelig også for syns- og hørselshemmede gjennom mulighet til å forstørre skrift og lytte til tekst. Kommunens nettsider kan lyttes
til ved å trykke på ikonet for lyd til høyre i skjermbildet, markere tekst og trykke på startknappen øverst til venstre. Revisor konstaterer at lydkvaliteten er god. Nedlastede dokumenter, f.eks. kommunens årsberetning, kan ikke lyttes til.
Startsiden på kommunens nettsider fylles av en rekke menyer og søkefelt. Menyene er noe
overlappende – med flere innganger til samme stoff. På mange nettsider får man spørsmålet:
"Fant du det du lette etter? Ja. Nei." "Her får vi mange nyttige tilbakemeldinger," poengterer
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fagsjefen (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 6 om å lære av brukernes erfaringer).
"Staben har gjort en stor innsats for kvalitetsheving av kommunens nettsider; de er nå gode og
oversiktlige," synes virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne.
Hun passer selv på at nettsidene til hennes virksomhet hele tiden er oppdatert. Når hun gir
beskjed om endringer, oppdateres nettsidene samme dag av Informasjon og digitale tjenester.
"Kommunen har i april 2015 over 1 700 tilhengere på sin offisielle Facebook-side, og over
800 følgere på Twitter. [...] Sosiale medier har et stort potensiale. F.eks. nådde en sak på
Facebook om kikhosteøkning på Nesodden over 23 500 personer," opplyser Kommunikasjonsstrategi (s. 4).
Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Nesodden kommune (2015) presiserer (s. 1):
"Kommunens nettside er hovedkanalen for informasjon. Sosiale medier kan brukes for å lede
publikum til våre nettsider. De kan være verktøy for å få råd og innspill, svare på spørsmål og
spre informasjon. Nesodden kommunes helhetlige hovedsider på Facebook og Twitter er
kommunens hovedkanaler på sosiale medier, og det er ønskelig at ledere følger med og bruker
disse aktivt".
E-skjemaer
Nye e-skjemaer (digitale skjemaer) fra ACOS, som skreddersys etter kommunens behov, er
implementert det siste året. E-skjemaer utfylles av søker på PC og innsendes over internett.
Opplysningene går rett inn i WebSak. Automatisk datafangst sparer kommunen for arbeid.
Noen av virksomhet Plan, bygg og geodatas skjemaer er digitaliserte. Nesodden kommune
benytter dessuten "ByggSøk", som er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sine digitale standardskjemaer for kommuner.
Kommunikasjonsrådgiver opplyser at omlegging til digitale skjemaer er en omfattende prosess; det er ikke bare å "sette strøm på et skjema". I samarbeid med de ansvarlige for tjenesten
gjennomgås hele prosessen som brukeren må gjennom for å motta en tjeneste.
Fagsjef for informasjon og digitale tjenester opplyser at Nesodden kommune nå benytter til
sammen 121 skjemaer: 83 papirskjemaer og 38 e-skjemaer.9 31,4 % av skjemaene er digitale.
Mange skjemaer vil bli digitalisert i 2017.
Rådmannens ledergruppe besluttet 10.5.2016 å etablere eForum i Nesodden kommune – en
koordinerende gruppe som skal bidra til å utvikle Nesodden som e-kommune. eForum skal
utarbeide årlige handlingsplaner for digitalisering av tjenester i samråd med tjenesteområdene.
eForum holdt sitt første møte i juli 2016. En temadag for ansatte vil holdes høsten 2016.
3.2.3

Infosenter

Kommunesenteret "Tangenten" med 11 500 m2 bygningsareal, som ble innflyttet i mars 2012,
er Nesodden kommunes rådhus. "Tangenten er et populært møtested for Nesoddens innbyggere, og mange hundre mennesker er innom daglig. Huset er også arbeidsplass for ca 250
ansatte," opplyser nettsidene. Dette inkluderer infosenter, administrasjon, bibliotek, kultur-

9

Skjemaer som finnes både i papirform og e-form, telles som e-skjemaer. Skjemaene er både egenutviklete og
fra eksterne leverandører.
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skole, helsestasjon og kafé (som drives privat), samt Tangenåsen ungdomsskole med separat
inngang. Ordføreren har kontor i 1. etasje; hun er eneste ansatt med eget kontor.
Infosenteret omfatter skranke og sentralbord. Rutinebeskrivelse for infosenteret er ikke utarbeidet, men en tjenestebeskrivelse for publikum ligger på nettside. Fagsjef for Informasjon og
digitale tjenester redegjør for infosenterets arbeid (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 3
om tilgjengelighet og informasjon):
 Åpningstid: Alle dager kl. 08:00–15:45 (kl. 15:00 i perioden 1.5.–31.8.).
 Hovedoppgaven er å bistå publikum med kontaktinfo til saksbehandlere. Faglige
spørsmål besvares normalt ikke.
 Besøkende som ikke treffer saksbehandler, får oppgitt direkte tlf.nr. og e-postadresse.
 Ordfører har "åpent kontor" èn dag i måneden med drop-in for innbyggere. Kultursjef
har "åpent kontor" en halv dag i måneden.
 Infoskjerm viser arrangementer, aktiviteter og møter i Tangenten, samt viktig informasjon til innbyggerne, f.eks. vedrørende vanningsrestriksjoner om sommeren.
 Oppslagstavle der innbyggere kan henge opp oppslag.
 Brosjyrehylle med diverse informasjonsbrosjyrer, skjemaer og høringsdokumenter.
 To publikums-PC-er gir tilgang til internett og kommunale dokumenter, f.eks. byggesaksarkiv. Flere publikums-PC-er står i biblioteket.
 Ekstra bemanning av fagpersoner ved barnehageopptak m.m.
 Saksbehandling av skjenke- og serveringssaker, samt mulighet for å ta kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøve for serveringsvirksomhet.
 Saksbehandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom,
parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ledsagerbevis, salg av krykker, innlevering av vannprøver, billettsalg for konserter/teater, utlevering/mottak av nøkler til
kommunens utleielokaler, utdeling av kommunepins og mottak av forhåndsstemmer
ved valg.
Nesodden kommunes sentralbord (hovedtlf.nr. 66 96 43 00) mottok tilsammen 46 843 innringinger i åpningstiden i 2015. (4 975 innringinger på kveld, natt og helg er fratrukket.) Dette
utgjør gjennomsnittlig 204 telefoner per arbeidsdag. Fagsjefens telefonstatistikk viser at 67 %
ble besvart av sentralbordets ansatte i løpet av 0–60 sekunder; 96 % i løpet av 0–120 sekunder. 4 % av innringerne måtte altså vente mer enn 2 minutter. Telefonstatistikken viser ikke
rådhusansattes tilgjengelighet når telefon settes over til en ansatt; ei heller når publikum ringer
direktenummer eller mobiltelefon. Mange ansatte har mobiltelefon fra arbeidsgiver.
Kommunen har telefonsystemet Trio. Et telefonsystemprosjekt i 2017 vil se på sentralbordløsningen. Kanskje blir det mer bruk av mobiltelefon. Det vurderes å innføre opplesning av
melding med tastevalg fra kommunens hovedtelefonnr.
Ansatte er pålagt å registrere fravær fra kontoret i Outlook. De fleste ansatte gjør dette, men
noen er ikke gode på det, ifølge fagsjef for Informasjon og digitale tjenester.
Når innbyggere ønsker et møte med en saksbehandler, ringer de som regel på forhånd og
avtaler. Saksbehandler får dermed sjanse til å forberede seg. Nettsider og informasjonsmøter
fyller mye av innbyggernes informasjonsbehov og reduserer påtrykket på saksbehandlerne.
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3.2.4

Virksomheters service/informasjon

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne
Nettsidene "Fysioterapi" og "Ergoterapi" orienterer om kommunens tjenesteyting på fagområdene. Når fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre helsearbeidere møter brukere, har de på
seg ID-skilt og medbringer visittkort (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 1 om å presentere seg).
Plan, bygg og geodata
Nettsiden "Plan, bygg og geodata" orienterer om kommunens tjenesteyting på fagområdet. På
startsiden står det "Hva skal til for å kunne få en dispensasjon?", som henviser til en veileder
utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som hjelp til saksbehandlere i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. "Dette er informasjon som også vil være svært nyttig for
deg som skal søke."
Innbyggere kunne tidligere kontakte byggesaksbehandlere alle dager med spørsmål om
byggesak. Virksomheten begrenset 1.11.2015 publikumsinformasjonen til tre dager i uken.
Byggesaksbehandlerne ble samtidig inndelt i en vaktordning, slik at de får konsentrere seg
mer om saksbehandling. Publikum avtaler time med infosenteret for samtale på telefon eller i
møte noen dager senere, slik at den ansatte kan forberede seg til samtalen. "Det er ledig time i
morgen!" poengterer virksomhetsleder og viser booking-kalenderen i Microsoft Outlook.
Plan, bygg og geodata samarbeider nært med Interne tjenester og informasjon. 0,4 årsverk i
dokumentsenteret arbeider med byggesaksarkivet; stillingen finansieres av byggesaksgebyrer.
Når nye reguleringsplaner legges ut til høring, holdes åpne møter for informasjon og innspill.
3.2.5

Helhetlig informasjonsopplegg

Startsidens meny "Snarveier" inneholder punktet "Informasjon fra kommunen?", som leder til
et digitalt spørreskjema. Her kan publikum gi uttrykk for hvordan de ønsker informasjonen fra
kommunen presentert (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 6 om å lære av brukernes erfaringer). Fra mai 2015 til mai 2016 kom det inn 98 svar. Noen resultater:
 81 % av respondentene henter sin informasjon fra kommunens nettsider.
 57 % bruker kommunens Facebook-sider.
 30 % bruker "Kommunen informerer" i lokalavisa "Amta" (nett og papir).
 28 % buker Foreningsnytt.
Forbrukerrådet gjennomfører en årlig test av servicenivået i norske kommuner: "Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Vi har sendt fire separate e-poster, og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter 19 forskjellige
informasjonselement på hver kommunes nettside. Til sammen er de 428 kommunene i Norge,
samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 21 707 punkter. [...] Testen er utført i
januar og februar i 2016. Vi har testet service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Vi har
ikke testet selve tjenestenes kvalitet." (Forbrukerradet.no/kommunetesten.)10

10

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført årlige tester av kommunale nettsteder, men fra 2015
er dette redusert til noen få offentlige nettsteder. Difi har ikke testet Nesodden kommunes nettsider i 2015 og
2016. Denne rapport konsentrerer seg derfor om Forbrukerrådets kommunetest.

Follo distriktsrevisjon IKS: Kommunens møte med publikum – Nesodden kommune

15

Kommunetesten 2016 gir resultater for Nesodden kommunes servicenivå på syv tjenesteområder. Nesodden kommunes informasjonstjenester får topp skår (100 poeng på skala 1–100).
Høy skår får også fritid/kultur (95 poeng), pleie/omsorg (79 poeng) og sosiale tjenester (70
poeng) når det gjelder servicenivå. Lav skår får helse (10 poeng) og barn/skole (25 poeng).
Kommunens totalskår på 61 poeng kan sammenliknes med:
 Fylkesgjennomsnitt (Oslo og Akershus): 61 poeng. Nesodden kom på 12. plass blant
23 kommuner. I Follo skårer bare Frogn og Ski over Nesodden kommune.
 Landsgjennomsnitt: 55 poeng. Nesodden ble nr. 108 i landet.
Nesodden kommunes totalskår har de siste seks årene ligget stabilt rundt 60 poeng:

Kilde: Forbrukerrådets Kommunetesten 2016. Nesodden kommune er testet i årene som er markert i grafen.

3.2.6

Organisasjonskart – organisatoriske navn

Rådmannens ledergruppes organisasjonskart (jf. s. 6) er offentliggjort i Nesodden kommune
årsberetning 2015 (s. 40) og på nettsidene. Dette viser bare toppen av pyramiden. Revisor
etterlyste derfor hele administrasjonens organisasjonskart første gang i oktober 2015. Etter en
ny forespørsel kom det 4.5.2016. Revisor var likevel ikke fornøyd, for det første fordi organisasjonskartet ikke er lagt ut på kommunens åpne nettsider, for det andre fordi det ikke er
leselig når det gjengis i normalt format (A4, stående).
Stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon ga uttrykk for at administrativt organisasjonskart er en "intern oversikt", samt at hvis det først legges ut, må det være interaktivt
(klikkbart). "Det vil bli vurdert på noe sikt."
I organisasjonskartet for rådmannens ledergruppe (jf. s. 6) sto det på nettsidene i juni 2016
"Teknikk, miljø og plan". Etter revisors påpekning av navnefeil ble det korrigert til "Plan,
teknikk og miljø". Andre navnevarianter, som "teknikk og miljø" og "plan og teknikk", ble
også lukt vekk fra nettsidene.
Organisasjonsnivået under virksomhet har uklar generell betegnelse: Er det "fagområde",
"faggruppe", "fagenhet", "team" eller "avdeling"? Spørsmålet melder seg også for nivået
under stabsområde; en mellomleder kalte også dette for "stabsområde".11
11

Revisor påpekte at dette svarer til å si at et kompani består av flere kompanier. "Tror løsningen er at vi kaller
oss for et fagområde i stab," svarte lederen.
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3.2.7

Styringsdokumenter

Noen dokumenter fra Nesodden kommune har uklare dokumenttitler. Kommunen har et viktig
dokument som ifølge forsiden heter: "Handlingsprogram Økonomiplan for 2017 – 2019 Budsjett 2016". Skal vi omtale dokumentet med denne tittelen? I bunntekst på hver side står det:
"Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019". Revisor antar at dette er ment å være dokumentets tittel.
På et annet dokuments forside står det "Nesodden kommune årsrberetning" til venstre og
"2015" til høyre. Sett bort fra trykkfeilen ("årsrberetning") og den kreative delingen av tittelen, antar vi at dette dokumentet heter Nesodden kommune årsberetning 2015. Utgivers navn
er ikke vanlig i dokumenttitler, men viktigere er at Kommunal regnskapsstandard nr. 6 sier
følgende (punkt 3.2): "Mange kommuner utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap
og årsberetning, ofte inneholder rapportering av oppnådde resultater, analyser og vurderinger
av kommunens tjenesteproduksjon, viktige hendelser, framtidige utfordringer m.v." Nesodden
kommune bør våren 2017 avgi Årsrapport 2016 med tre deler:12
 Årsregnskap: Pliktig del i henhold til kommuneloven § 48: "Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning." Årsregnskapet kan om ønskelig plasseres bakerst i årsrapporten.
 Årsberetning: Pliktig del i henhold til kommuneloven. "Årsberetningen presenterer og
analyserer kommunens utvikling på overordnet nivå," ifølge Kommunal regnskapsstandard nr. 6 (punkt 3.2).
 Annen informasjon om kommunen (ikke pliktig del): Tilleggsinformasjon som
supplerer/utdyper årsberetningen.
Nettsiden "Regnskapet i Nesodden kommune for 2015" (pressemelding 19.2.2016) gir en
kortfattet omtale av regnskapet. Pressemeldingen vedlegger imidlertid ikke årsregnskapet, til
tross for at det var offentlig fra 15.2.2016.

3.3 Vurdering
Nesodden kommunes Kommunikasjonsstrategi viser at kommunen har mange verktøy i sin
kommunikasjonsverktøykasse. Kommunen akter åpenbart å henge med i digitaliseringen.
Kommunikasjonsstrategiens slagord – åpenhet og dialog – materialiseres i Tangenten: Her
inviteres publikum inn i kommunesenteret, noe som bidrar til at kommuneadministrasjonen
oppfattes som lett tilgjengelig. Innbyggere som henvender seg fysisk og telefonisk, blir etter
revisors vurdering møtt av infosenteret på en effektiv, informativ og vennlig måte – med serviceinnstilling.
Av hensyn til kommunens omdømme bør ansattes kritikk først rettes internt og dernest eventuelt eksternt, etter revisors oppfatning. Dette kunne ha vært presisert i Kommunikasjonsstrategi. Flere ledere opplyser imidlertid at dette er dagens praksis. Kritiske synspunkter drøftes
ofte innad i administrasjonen; medieutspill fra ansatte forekommer relativt sjeldent.

12

Follo distriktsrevisjon IKS påpekte dette i revisjonsbrev nr. 1 (22.4.2016). Rådmannen svarte (brev 4.5.2016)
at påpekningen tas til etterretning; dokumentet vil senere bli utarbeidet med dette skillet.
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Nesodden kommunes nettsider og Facebook-sider er innbyggernes viktigste kilde til informasjon om kommunen, ifølge mottatte svar på digitalt spørreskjema. Dette tyder på at nettsidene
ansees som informative.
Forbrukerrådets Kommunetesten 2016 gir Nesodden kommunes informasjonstjenester topp
skår (100 poeng). Kommunens totalskår (61 poeng) er likt med fylkesgjennomsnittet (Oslo og
Akershus) og høyere enn landsgjennomsnittet (55 poeng).
Dette bekrefter inntrykket av Nesodden kommunes informasjonsopplegg som meget godt og
profesjonelt i det store og hele. Kommunens nettsider har en brukervennlig struktur, leservennlige tekster og oppdatert informasjon. Startsiden inneholder bl.a. menyene "Siste nytt" og
"Hva skjer". Revisor foreslår at overskrifter utdypes med en kort ingress, som lokker leseren
til å klikke for å lese mer. Stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon opplyser at man
vurderer dette. Det gjenstår fortsatt en del på digitalisering av skjemaer; mye vil bli gjort i
2017.
Rådmannens ledergruppes organisasjonskart er offentliggjort i Nesodden kommune årsberetning 2015 og på nettsidene. Administrativt organisasjonskart, som også viser virksomhetene,
er derimot ikke offentliggjort. Administrasjonens organisering angår folkevalgte og innbyggere; at folk får se administrasjonens inndeling – ikke bare på toppen – er et minstekrav til
åpenhet og innsyn. Enhver kommune bør offentliggjøre et organisasjonskart som er fullstendig (ned til virksomheter) og kan gjengis. Nesodden kommunes rådmann uttalte i avsluttende
møte med revisor at administrativt organisasjonskart vil bli offentliggjort på kommunens nettsider.
Revisor offentliggjør organisasjonskartet i denne rapport (s. 6), men dessverre er det uleselig i
normalt format (A4, stående). Administrativt organisasjonskart trenger ikke inneholde interne
koder og være klikkbart, men det trenger å bli smalere og lengre.13
Det organisatoriske nivået under virksomheter og stabsområder omtales med ymse betegnelser (fagområde, fagenhet, avdeling etc.). Dette bidrar til å tåkelegge kommuneorganisasjonen.
Et dokument bør ha en kort og grei tittel som kan refereres; utdypende undertittel kan benyttes. Dato bør stå på dokumentets forside eller i forord; udaterte dokumenter er i grunnen
nulliteter. Også paginering (sidetall) hører med, ikke minst i sentrale dokumenter som
Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2016.
Nesodden kommunes kommende Årsrapport 2016 bør inneholde tre bestanddeler: årsregnskap (pliktig), årsberetning (pliktig) og annen/mer informasjon om kommunen (ikke pliktig).
En slik tredeling vil gjøre kommunens årsrapport til det formelle dokumentet det skal være,
supplert med utfyllende og popularisert informasjon.
Nesodden kommunes klarspråkprosjekt vil gjennomgå nettsider og standardtekster i saksfremlegg og brevmaler, samt bidra til språklig bevisstgjøring blant kommunens ansatte.

13

Stabsboksene kan gå ut til siden fra loddrett strek under rådmannen. Dette vil gi bedre gjengivelse - og synliggjøre at stab er forskjellig fra virksomhet.
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4

MÅL, STRATEGI OG RUTINEBESKRIVELSER FOR SERVICE OG
TJENESTEUTFØRING
Problemstilling nr. 2: I hvilken grad er det utarbeidet mål, strategier og rutinebeskrivelser
knyttet til service og tjenesteutføring?

4.1 Revisjonskriterier


Kommunen skal ha mål, strategier og rutinebeskrivelser for tjenesteutføring.

4.2 Fakta
4.2.1

Målstyringsopplegg

Mål og strategier for tjenesteutføringen er nedfelt i Nesodden kommunes målstyringsopplegg.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 (kapittel 3; upaginert) setter opp fire fokusområder
med til sammen åtte innsatsområder:
1. Samfunnsutvikling:
 Folkehelse og levekår.
 Lokaldemokrati og deltakelse.
 Næringsutvikling.
 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 sitt kapittel 2.2 Kommuneplanens fokusområder,
innsatsområder og mål (s. 6) viser en tabell over fokusområder og deres underliggende innsatsområder. Begrepene benyttes i kapittel 2.3 Innarbeidede tiltak tilknyttet kommuneplanens
målsetninger.
Kapittel 2.4 Overordnede styringsmål for Nesodden kommune (s. 12) opplyser: "Nesodden
kommune innførte målstyring i 2010. Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes
overordnede styringsmål." Oversikten inneholder totalt 27 overordnete styringsmål. Tabellen
viser fokusområder (nivå 1) og overordnete styringsmål (nivå 3), men ikke innsatsområder
(nivå 2).
Alle virksomheter velger sine egne spesifikke styringsmål (nivå 4; også kalt parametre) i samarbeid med sine ansatte. Mange henter data fra brukerundersøkelser. Spesifikke styringsmål
gjengis i styringskort i budsjettet/handlingsprogrammets kapittel 3.6. Fagsjef for Budsjett og
styring har ikke talt opp totalt antall spesifikke styringsmål for kommunen. Revisor anslår at
det er over 800 spesifikke styringsmål (37 virksomheter og fagområder * ca. 22).
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Revisor oppsummerer at Nesodden kommunes målstyringsopplegg omfatter et mål/middelhierarki med fire nivåer:14
1 Fokusområde (fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel).
1.1 Innsatsområde (fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel).
1.1.1 Overordnet styringsmål (fastsettes i budsjett/handlingsprogram).
1.1.1.1 Spesifikt styringsmål (fastsettes i budsjett/handlingsprogram).
Målstyringsopplegget omfatter fire fokusområder, åtte innsatsområder, 27 overordnete styringsmål og ca. 800 spesifikke styringsmål.
"Styringssignaler til virksomhetene gis i stor grad gjennom målekortene i budsjett/ handlingsprogram," uttaler fagsjef for Budsjett og styring til revisor. Rådmannen poengterer at målstyringen også har en funksjon i budsjettprosessen; det er derfor viktig at politikerne forstår og
bruker målstyringen.
4.2.2

Virksomheters mål, strategier og rutinebeskrivelser

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne
Folkehelseplan 2015-2019 beskriver målstyringen slik (s. 1): "Handlingsprogrammet med
økonomiplan har overordnet styringskort hvor folkehelsemål skal være beskrevet. Den enkelte
virksomhet skal også ha folkehelsemål i sine målekort. [...] Folkehelseloven gir kommunen
ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. [...] Planen skal rullere
hvert fjerde år."
Under fokusområde "samfunnsutvikling" finner vi innsatsområdet "folkehelse og levekår".
Folkehelseplan 2015–2019 redegjør (s. 2): "Målene [dvs. overordnete styringsmål] for innsatsområdet 'folkehelse og levekår' er:
 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet
 Gode skole- og barnehagetilbud
 Gode helse- og omsorgstjenester
 Økt fokus på forebygging
 Utjevning av sosiale forskjeller
 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse
 Bevaring av kommunens unike miljøkvaliteter, herunder landskapet, friluftsmulighetene og det biologiske mangfoldet
 Oppnå god miljøtilstand i kommunens vassdrag, jfr. kommunens miljømål for vannforekomster, og sikre rent drikkevann til kommunens innbyggere
 Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv."
"Flere av målene som er beskrevet som kommunens folkehelsemål drøftes hovedsakelig i
andre planer. For eksempel drøftes:
 Gode skole- og barnehagetilbud i Barnehageplanen 2013–2017, Plan for overgang
barnehage til skole 2012–2015 og Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen 'Lære for
livet!' 2012–2016.
 Gode helse- og omsorgstjenester i Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester
2011–2020 og Ruspolitisk handlingsplan 2012–2015."

14

Administrasjonen omtaler det delvis som to nivåer, jf. styringsdokumenter nevnt i parentes.
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Nevnte kommunedelplan, som har tittelen Kommuneplan for helse- og omsorgstjenester
2011–2020, sier følgende i kapittel 9.1.3 Folkehelse/forebygging/friskliv (s. 20): "Kommunen
skal ha fokus på forebygging og god dialog med innbyggerne. Dette er en erkjennelse av at
god helse først og fremst ikke skapes i helse- og omsorgstjenesten, men gjennom levekår,
livsbetingelser og livsstil. Folkehelsearbeid er kommunens totale innsats for å opprettholde,
bedre og fremme befolkningens helse gjennom å redusere faktorer som medfører helserisiko,
og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. For å lykkes i det forebyggende arbeid, er det
nødvendig med god informasjon og tidlig innsats. Nesodden bør utvikle egen frisklivsentral
som kan arbeide for å forebygge sykdom og vedlikeholde helsen til de som har utviklet
kroniske lidelser." Frisklivsentralen ble etablert i 2013.
Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 har tabellen "Forebyggende og behandl. tjenester for voksne" (s. 77), der 25 spesifikke styringsmål, fordelt på de fire fokusområdene, tallfestes. Under "Tjenester: Gjelder fysio- og ergoterapi" står bl.a. det spesifikke styringsmålet
"Resultat for brukerne":
 "Resultat 2014: 5,3". (Dette er resultat fra brukerundersøkelse på skala 1–6; 6 er best.)
 "Status 2015: 4,3" (dvs. siste års resultat).
 "Mål 2016: 4,8".
Fagspesifikke rutinebeskrivelser for virksomhet Forebyggende og behandlende tjenester til
voksne ligger i kvalitetssystemet, som er levert av Compilo AS, Fornebu. Virksomhetsleder
opplyser at rutinebeskrivelsene benyttes mest av nyansatte; erfarne medarbeidere behersker
rutinene. Kollegaene veileder hverandre i faggrupper. Virksomhetsleder utfører en del
løpende oppdatering av rutinebeskrivelsene.
I forbindelse med viktigheten av å unngå passivisering av eldre etter sykehusopphold, opplyser virksomhetsleder at ergo- og fysioterapitjenesten som regel ringer dagen etter at personen
har kommet hjem fra sykehus. Rutinen i praksis er altså god – og samsvarer med service- og
kvalitetsplakatens punkt 5 om å avklare behov. Men rutinebeskrivelsen er ikke oppdatert: "I
kvalitetssystemet står det innen to veker, men den rutinen er nok utarbeida før samhandlingsreformen," medgir virksomhetsleder.
Til dette kommenterer rådgiver (beredskaps- og sikkerhetsansvarlig): "Virksomhetsleder er
ansvarlig for at lovkrav innfris og at nødvendig dokumentasjon, herunder prosedyrer, utvikles
og revideres. Fagsjef har ansvar for tjenestekvalitet på sitt område. Som kvalitetsrådgiver og
systemansvarlig for kvalitetssystemet, bistår jeg virksomhetene med utvikling av prosedyrer
når det er ønskelig, men er ikke ansvarlig for revisjon av alle dokumenter i systemet. Helse og
omsorg har fagutviklingssykepleier som bistår helsetjenestene mye med kvalitetsutviklingsarbeid." Prosedyren Utarbeiding av prosedyrer til kvalitetssystemet veileder virksomhetene i
dette.
Plan, bygg og geodata
Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019 har en tabell med styringsmål for Plan, bygg og
geodata (s. 91). Nesodden kommune årsberetning 2015 (s. 114-117) gir etter revisors mening
en bedre situasjonsbeskrivelse for virksomheten.
Da ny virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata tiltrådte i september 2015, var det 350
restanser (ubehandlete saker), som går tilbake til 2012. Virksomhetsleder opplyser at restansene bygget seg opp som følge av:
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Ukomplette søknader – mangelbrev: Mange byggesøknader er ukomplette.
Saksbehandlerne har brukt mye tid på å skrive brev om mangler i byggesøknader.
Publikums purringer: Restansene medførte at om lag halvparten av publikums
henvendelser til virksomheten dreide seg om status på byggesak.
Ulovlighetssaker: Snik-oppførte brygger i strandsonen o.l. har en forholdsvis stor
utbredelse i Nesodden. Ulovlighetssaker tar mye tid.
Dispensasjonssaker uten saksbehandlingsfrist: En dispensasjonssøknad om bygging i
strandsonen tok typisk to år å behandle, inntil byggesaksforskriften innførte fire ukers
saksbehandlingsfrist fra juli 2015.
Krevende personellsituasjon: Vakante lederstillinger, sykemeldinger og gjennomtrekk
blant byggesaksbehandlerne preget personellsituasjonen i 2014–2015. Restansene
brakte virksomheten inn i en ond sirkel: Publikum ga negative tilbakemeldinger og
kjeft. Dette gjorde det tungt å arbeide som byggesaksbehandler. Minst én saksbehandler sluttet av denne grunn. Virksomheten fikk et fall på brukerundersøkelser.

Mange mener at bygningsmyndigheter ikke bør være "stivbeinte og firkantete"; å veilede
søker frem til en komplett søknad er en del av god service. Virksomhetsleder nyanserer bildet:
"Hvis vi går for langt i veiledningen, vil ansvarlig søker/prosjekterende/tiltakshaver kunne
legge ansvaret på kommunen. Loven forutsetter at tiltakshaver og den han setter til å prosjektere og bygge, skal ha alt ansvaret for de løsninger som velges og den dokumentasjonen som
skal til for å beskrive byggverkene."
Virksomhetsleder nevner tre krevende rammebetingelser for Plan, bygg og geodatas arbeid:
 De fleste reguleringsplaner i Nesodden er fra før 1980. Gamle reguleringsplaner
kompliserer byggesaksbehandlingen betraktelig.
 Lokalpolitikerne blander seg inn i en del byggesaker som er regelstyrt (avgjøres av
lov/forskrift og reguleringsplan) med lite rom for politisk skjønn.
 Nesoddens byggebransje inkluderer noen småentreprenører som tøyer grenser. Eksempelvis ble administrasjonen presset til å gi midlertidig brukstillattelse til en boligblokk
før byggearbeidet var fullført med asfaltering. Entreprenøren haler det ut, og dette
krever mye oppfølging. Å ta ansvarsretten fra en entreprenør, er i praksis vanskelig.
Direktoratet for Byggkvalitet fjernet 1.1.2016 lokal godkjenning av ansvarsrett.
Rådmannen gjennomgikk Plan, bygg og geodatas situasjon med ny virksomhetsleder i oktober 2015. Virksomhetslederen skrev følgende i februar 2016 (internt notat): "I 2016 er det
planlagt å iverksette ytterligere tiltak:
 Endre systemet for tildeling av saker til saksbehandlerne
 Strukturere byggesaksavdelingen med en fagansvarlig for byggesak som prioriterer og
viderefordeler innkomne saker
 Iverksette juridisk sidemannskontroll av alle vedtak
 Følge opp søkere som gjentatte ganger har søknader med mangler, disse følges opp
med tilsyn og sanksjoner
 Ansette 2 byggesaksbehandlere midlertidig for 2 år
 Forbedre tilgjengelighet og veiledning."
Følgende strategiske tiltak er iverksatt per september 2016 (oppsummert av revisor):
a. Ny ledelse: Ny kommunalsjef og ny virksomhetsleder tiltrådte september/oktober
2015. Ny fagleder for byggesak tiltrådte 1.2.2016.
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b. Ny arbeidsdeling i byggesak: Byggesaksbehandlerne var tidligere inndelt etter geografiske områder i Nesodden. Dette medførte lite fleksibel personellutnytting og tendens
til "silotenkning". Geografisk inndeling ble fjernet 1.2.2016. Byggesaksbehandlerne
ønsker veksling mellom store saker som er faglig interessante, og rutinepregete saker,
f.eks. klagesaker; de er allroundere. Byggesaksbehandlingen er dessuten mer
gjennomsiktig enn før; kvalitetssikring av kollegaers saker er satt i system. Faggruppene tilstreber å arbeide etter en "Lean-modell" etter mønster fra bl.a. Bærum
kommune. Byggesaksbehandlerne har til enhver tid ca. 10 saker, slik at de opplever
oversikt og flyt i arbeidet.
c. Ny møterutine: Faggruppene byggesak og plan har faste mandagsmøter. Plan, bygg og
geodata har den senere tid avholdt virksomhetsmøter halvårlig. Virksomhetsleder
varsler månedlige virksomhetsmøter (2 timer) fra nå av.
d. Nytt fagsystem: ACOS Eiendom ble oppgradert i august 2016. Nytt fagsystem vil gi
mer automatisk datafangst fra digitale byggesøknader og automatisk Kostra-rapportering. Virksomhetsleder forventer betydelig effektivisering i byggesaksbehandlingen og
kvalitetsheving i Kostra-rapporteringen. Høsten 2016 er innkjøringsperiode for
fagsystemet.
e. Personellutskifting: To nye byggesaksbehandlere tiltrådte i februar 2016. Faggruppe
Byggesak besto sommeren 2016 av seks årsverk: fagleder, fire faste byggesaksbehandlere og en byggesaksbehandler i engasjement, samt tre sommervikarer.
f. Personellutvidelse: Formannskapet innvilget to nye stillinger, og to nyansatte
byggesaksbehandlere tiltrådte 1.9.2016. Fagenhet byggesak består nå av åtte årsverk:
fagleder og syv byggesaksbehandlere. (Engasjementstilling kan bli videreført i 2017
med ulovlighetsoppfølging som arbeidsoppgave.)
g. Mer tid til personalledelse: Virksomhetsleder har både faglig, økonomisk og personalmessig ansvar. Når det gjelder personalledelse, har virksomhetsleder brukt mye tid på
rekruttering og oppfølging av ti nye medarbeidere det siste året. Dette har gått ut over
annen ledelse, uttaler han. Medarbeidersamtaler (mål- og utviklingssamtaler) vil
avholdes høsten 2016.
Restansene er fortsatt meget høye, men snuoperasjonen er i gang. Resultater bør vise seg
høsten 2016. På virksomhetsleders ønskeliste står nå bare å utvide plangruppen med én stilling til fem arealplanleggere. Hensikten er å oppdatere reguleringsplaner, noe som vil
effektivisere byggesaksbehandlingen.
Plan, bygg og geodatas rutinebeskrivelser er nedfelt i fagsystemet ACOS Eiendom. Generelle
saksbehandlingsrutiner finnes i kvalitetssystemet.

4.3 Vurdering
Nesodden kommune har et omfattende målstyringsopplegg med fire fokusområder, åtte innsatsområder, 27 overordnete styringsmål og ca. 800 spesifikke styringsmål. Rådmannen og
hans ledergruppe viser vilje til å målstyre kommunen. Med et moderne uttrykk kan vi kalle
det "evidensbasert ledelse". Målsettingene er ambisiøse; administrasjonen har fokus på kontinuerlig å forbedre kommunens tjenesteproduksjon.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026 og Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019
har en fremstilling av målstyringsopplegget som er vanskelig tilgjengelig. Konsekvent
begrepsbruk vil gjøre stoffet lettere tilgjengelig. Spørsmålet er dessuten om målstyringsopp-
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legget er unødig komplekst. Reduksjon fra fire til tre nivåer og færre spesifikke styringsmål
kan gi bedre innsyn i målstyringen for folkevalgte og publikum. Målstyringsopplegget bør
gjennomgås med sikte på forenkling og stringent begrepsbruk.
De to virksomhetene som revisor har undersøkt – Forebyggende og behandlende tjenester til
voksne og Plan, bygg og geodata – har mål, strategier og rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelser blir over tid foreldet hvis ikke de oppdateres. Oppdatering av rutinebeskrivelser synes å
henge noe etter i kommunen. I en travel hverdag er dette forståelig, og Nesodden kommune er
neppe alene om det, men rutinebeskrivelser må rett og slett oppdateres.
Nesodden kommune har et problem med fristoversittelser i byggesaker. Revisors inntrykk er
at rådmannen nå har fått på plass et mannskap som kan løse problemet. Plan, bygg og geodata
er i gang med en strategisk snuoperasjon, men det gjenstår å levere resultater i form av raskere
byggesaksbehandling og riktig Kostra-rapportering.
Oppretting av en femte stilling som arealplanlegger bør vurderes. Oppdatering av eldre reguleringsplaner vil effektivisere byggesaksbehandlingen.
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5

VIRKSOMHETENES KJENNSKAP TIL MÅL OG RUTINER
Problemstilling nr. 3: Har virksomhetene kjennskap til mål og rutiner, og får de ansatte
tilstrekkelig opplæring?

5.1 Revisjonskriterier



Virksomhetene skal ha kjennskap til kommunens mål og rutiner.
Ansatte skal få tilstrekkelig opplæring.

5.2 Fakta
5.2.1

Felles opplæring

"Vi er særlig gode på intern opplæring," uttaler stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon til revisor. Nesodden kommune ga denne felles internopplæringen i 2015:
 Introduksjonsdag for nyansatte, som holdes hver høst, gir grunnleggende opplæring
om kommunen for alle nyansatte.
 Introduksjonsdag for ledere gis i tillegg til nyansatte ledere.
 Kurs i offentleglova og personopplysningsloven for alle saksbehandlere i kommunen
ble holdt av en innleid kursholder (KS-advokat).
 Kommunikasjons- og servicekurs (to dager) hadde 25 deltakere, inkludert noen fra rådmannens ledergruppe. En ekstern kursholder tok utgangspunkt i kommunens serviceog kvalitetsplakat og gjennomgikk praktiske case.
 IKT-kurs, bl.a. kurs i sak/arkiv-systemet WebSak, tilbys hvert kvartal av stabsområde
Interne tjenester og kommunikasjon, som opplyser at det er behov for flere IKT-kurs.
Ansatte hjelper hverandre i stor grad; mange må betegnes som superbrukere.
Administrasjonen har ikke utarbeidet en kompetanseplan (opplæringsplan), hverken felles
eller for kommunalområdene/stabsområdene. Kompetanseplan kan inngå som et kapittel i
virksomhetsplan (årsplan). Utarbeiding av virksomhetsplaner er imidlertid ikke satt i system i
Nesodden kommune; det er opp til den enkelte virksomhet (skolene har virksomhetsplaner).
Rådmannen opplyser at kommunens arbeidsgiverstrategi, som er fra 2008, skal revideres frem
til våren 2017. Kompetanseplan og virksomhetsplan vil her vurderes innført systematisk.
5.2.2

Informasjon og digitale tjenesters kjennskap til mål og rutiner

Fagsjef for Informasjon og digitale tjenester opplyser at ansatte gis kjennskap til kommunens
mål og rutiner gjennom flere løpende tiltak:
 Målstyringsopplegget.
 Årlige dagsseminarer for stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon. I 2015
hadde man seminarer om service og kommunikasjon og om oppfølging av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.
 Månedlige fellesmøter i stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon. Alle
stabsmøter har fokus på mål.
 Månedlige møter for fagområde Informasjon og digitale tjenester.
 Årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte.
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Fagområdet er driftsorientert; infosenter og dokumentsenter må levere tjenester hver dag.
Faggruppen er også ansvarlig for brukerstøtte på WebSak. Politisk sekretariat, som følger opp
alle møter for folkevalgte, ble sammenslått med Informasjon og digitale tjenester i 2012. Erfaringen er at dette har gitt en stor synergieffekt.
Stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon sine to fagområder – Informasjon og digitale tjenester og IKT – samarbeider nært. Stabssjefen har ansvar for å lede utviklingen av ekommune Nesodden.
Fagområde Informasjon og digitale tjenester har kvartalsvise dialogmøter med virksomhetene,
for å få innspill om deres forventninger til infosenteret og dokumentsenteret. Fagsjefen har
god erfaring med dialogmøtene.
5.2.3

Virksomheters kjennskap til mål og rutiner

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne
Virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne opplyser at virksomheten følger opp nytilsatte med fadder og opplæring etter behov. Nært samarbeid i fagmiljøet
er viktig. Folkehelseplan 2015–2019 benyttes nok i liten grad i daglig drift og kompetanseutvikling, medgir hun. Virksomhetens kompetanse baseres på ansattes profesjonelle bakgrunn
(utdanning og arbeidserfaring), kurs, fagmøter og kollegasamarbeid.
Samhandlingsreformen, som trådte i kraft i 2012, gjennomsyrer virksomhetens arbeid. Samhandlingsreformen innebar økt kommunalt ansvar for pasienter. Pasienter henvises som regel
fra fastlege eller Akershus universitetssykehus (Ahus). Sykehusene utskriver pasienter etter
gjennomsnittlig ca. fire dager – mye raskere enn for ti år siden. Kommunene har ansvaret for
disse "postoperative" pasientene. Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp (2011) mellom
Ahus og Follo-kommunene (punkt 4) fastsetter at når utskrivningsklare pasienter blir liggende
på sykehuset etter at de er meldt utskrivningsklare, blir de overliggere som kommunen har
betalingsplikt for.15 Overliggere faktureres kommunen med 4387 kr per døgn (2016).
Nesodden kommune gjennomførte i 2015 prosjekt Hverdagsrehabilitering, der fysio-/ergoterapi, rehabiliteringskoordinator og hjemmetjenesten deltok. Hverdagsrehabilitering rettes mot
en gruppe eldre som vurderes å være i fare for funksjonsfall på grunn av mindre fysisk aktivitet og stillesitting. Målet er å trygge dem i aktiviteter som er viktige for dem ved hjelp av
trening. Tjenesteyterne blir enige med de eldre om personlige mål, f.eks. at de skal klare å
hente post og fyringsved selv. Et typisk behandlingsopplegg har fem ukers varighet med daglig trening (1 times hjemmebesøk på hverdager). Brukeren testes før og etter. Hverdagsrehabilitering har vist gode resultater med meget fornøyde brukere som får tilbake troen på seg
selv, ifølge virksomhetsleder. Kommunen sparer hjemmesykepleie og praktisk bistand.
For å rekke over alle innbyggere som behøver fysioterapi og ergoterapi, må virksomheten ha
et målrettet, strukturert opplegg, som beskrives i serviceerklæringer på kommunens nettsider.
For ikke å binde opp kapasitet, må behandlingen avsluttes innen rimelig tid – når det er "godt
nok", uttaler virksomhetsleder (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 9 om rettferdig fordeling). Kommunale fysio-/ergoterapitjenester har ikke venteliste; de privatpraktiserende har
varierende ventelister.
15

Dersom pasienten meldes utskrivningsklar før kl. 14:30 på hverdager og kommunen ikke gir pasienten et
tilbud samme dag, oppstår betalingsplikt for kommunen f.o.m. denne dagen. Meldes en pasient utskrivningsklar
etter kl. 14:30, må kommunen gi pasienten et tilbud dagen etter, som ellers blir overliggerdøgn.
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Gruppetilbud kan være en god løsning. Grupper gir effektiv ressursutnytting for kommunen
og private tjenesteytere og i tillegg sosialisering for de eldre, altså en vinn-vinn-effekt.
Mosjon og fysioterapi i grupper tilbys i Nesodden av en rekke aktører: privatpraktiserende
fysioterapeuter, Frisklivsentralen, Frivilligsentralen og Ekelund seniorsenter (jf. service- og
kvalitetsplakatens punkt 2 om å invitere til samarbeid).
Plan, bygg og geodata
Kommunalsjef for Plan, teknikk og miljø tiltrådte i oktober 2015. Før dette sorterte virksomhet Plan, bygg og geodata direkte under rådmannen i et par år. Virksomhetsleder uttaler til
revisor at det var et stort fremskritt å få på plass kommunalsjefen. Fra tid til annen oppstår det
uenighet mellom virksomhetene Plan, bygg og geodata og Infrastruktur og vannmiljø. Kommunalsjefen er til stede og tilgjengelig; hun evner å skjære igjennom og fatte beslutninger.
Virksomhetsleder opplyser at alle ansatte har kjennskap til overordnete mål for utbygging av
kommunen fra kommuneplanen, som benyttes som styringsdokument. Reguleringsplanene
styrer i stor grad byggesaksbehandlingen.
Rutiner er nedfelt i saksprosesser og rutiner som ligger i fagsystemet ACOS Eiendom. Rutiner
drøftes i virksomhetens møter, bl.a. ved gjennomgang av bruker- og medarbeiderundersøkelser.
Kompetansekrav er spesifisert for alle stillinger i virksomheten. Av virksomhetens 20 ansatte
har 16 utdanning på Master-nivå, herunder fire jurister, tre arkitekter, tre arealplanleggere, en
samfunnsgeograf og en sivilingeniør. Fire har utdanning på Bachelor-nivå, herunder to bygningsingeniører og en landmåler. Ved ansettelser kreves nå Mastergrad.
Opplæring skjer gjennom nettverk for byggesak i Follo, som holder halvårlige fagsamlinger
om lovendringer og aktuelle temaer. Ansatte deltar også årlig på Norsk Kommunalteknisk
Forenings kurs, samt på kommunens kurs i saksbehandlingssystem. Kurs ut over dette vurderes individuelt for hver ansatt. Drøfting av saker i fagenhetenes møter hver mandag gir viktig
erfaringsoverføring.
Revisor har kontaktet tre tillitsvalgte for ansatte i virksomhet Plan, bygg og geodata. Deres
uttalelse gjengis i vedlegg 2.

5.3 Vurdering
Virksomhetene har kjennskap til Nesodden kommunes mål og rutiner innenfor sine fagområder. Kompetansen baseres på ansattes utdanning og arbeidserfaring, årlige kurs, månedlige
virksomhetsmøter, ukentlige faggruppemøter og løpende kompetanseoverføring mellom
medarbeidere. Ansatte får betydelig opplæring (jf. service- og kvalitetsplakatens punkt 8 om
oppdatert fagkompetanse), selv om det ikke er nedfelt i kompetanseplaner eller virksomhetsplaner.
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6

ETTERLEVELSE AV LOVENS KRAV OG KOMMUNENS
PROSEDYRER
Problemstilling nr. 4: Etterleves lovens krav og egne prosedyrer/mål for tjenesteytingen?

6.1 Revisjonskriterier





Post- og journalrutiner skal etterleve forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova med
forskrifter (jf. vedlegg 1). Innsynsretten skal oppfylles så langt det ikke foreligger unntak.
Gebyrer skal ilegges i henhold til kommunens vedtatte gebyrregulativ.
Innkomne klager skal behandles etter gode rutiner. Saksbehandlingstiden skal være innenfor lovverkets frister.
Nesodden kommunes service- og kvalitetsplakat skal prege tjenesteytingen.

Nesodden kommune har fastsatt en generell serviceerklæring – service- og kvalitetsplakaten:

Kilde: Service- og kvalitetsplakaten, nettside "Kommunikasjon i Nesodden kommune". Plastlaminert plakat står
oppslått på arbeidsstedene i kommunen.

Service- og kvalitetsplakaten ble utarbeidet på ledersamlinger i 2012. "10 kjennetegn på god
praksis i Nesodden kommune" ble forankret i fire fokusområder:
A. God kommunikasjon med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere: kjennetegn nr.
1, 2 og 3.
B. Det gode møtet: kjennetegn nr. 4, 5 og 6.
C. God faglig kvalitet på tjenestene: kjennetegn nr. 7, 8 og 9.
D. God oppfølging: kjennetegn nr. 10.
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Den statlige byggesaksforskriften ble endret med virkning fra 1.7.2015, herunder:
 § 7-5 pålegger fire ukers frist for behandling av dispensasjonssaker. Tidligere var det
ingen frist for disse.
 § 7-6 pålegger redusert byggesaksgebyr når saksbehandlingsfrist ikke overholdes:
-25 % per uke. Gebyr bortfaller helt etter fire ukers fristoversittelse.

6.2 Fakta
6.2.1

Tjenesteyting generelt

Problemstillingen benytter det vidtfavnende begrepet "tjenesteyting". Revisor vil derfor innledningsvis vise til Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting
og økonomi ved hjelp av 126 Kostra-indikatorer: Nesodden kommune plasseres som nr. 40
blant landets 428 kommuner (korrigert for inntektsnivå; nr. 83 uten korrigering). Kommunebarometeret oppsummerer Nesodden kommune slik: "Totalt er profilen positiv, langt bedre
enn i normalkommunen."
6.2.2

Post- og journalrutiner

Kommunikasjonsstrategi opplyser (s. 4): "Kommunens arkiv er fullelektronisk. Postlistene er
publisert på nettsidene, med skjema for begjæring om innsyn." Fagsjef for Informasjon og
digitale tjenester presiserer at elektronisk arkiv ikke omfatter personsensitive dokumenter i
barnevern, PPT og delvis helse; disse lagres i papirarkiv.
Dokumentsenteret, som har ansvar for post- og arkivfunksjonen, har en rekke rutinebeskrivelser: Arkivprosedyrer (2014) gir en grundig gjennomgang (29 sider) av dokumenttyper, unntak
fra offentlighet m.m. Arkivverdig post, retningslinjer for hva som skal registreres i WebSak
presiserer at informasjon "på alle typer medier" kan være arkivverdig, men trykksaker/reklame og rundskriv som ikke danner grunnlag for saksbehandling, er ikke arkivverdig.
Journalføring av SMS tekstmeldinger pålegger at arkivverdige SMS-er kopieres over i en epost som sendes til dokumentsenteret, som arkiverer meldingen i sak-/arkivsystemet.
Dokumentsenteret publiserer postlister to ganger i uken. Startsiden gir snarvei til "Postliste –
innsyn". For de fleste dokumenter må man be om innsyn. Leseren av postlista klikker på
"Bestill dokument".
Kommunikasjonsstrategi – med undertittel "Åpenhet og dialog" – understreker (s. 6) at
"Åpenhet og meroffentlighet skal praktiseres." Kommunens Arkivprosedyrer utdyper (s. 15):
"Dokumentsenteret følger opp Offentlighetslovens intensjon som er at alle dokumenter i
utgangspunktet skal være offentlige såfremt de ikke skal unntas i henhold til lov." Et eksempel på åpenheten er at byggesaksdokumenter legges ut i fulltekst, jf. startsiden "Søk i byggesaker". Hermed praktiseres service- og kvalitetsplakatens punkt 4 om åpenhet.
Fagsjef for informasjon og digitale tjenester poengterer at åpenheten må balanseres mot hensynet til personvernet, som står sterkt i Norge (jf. personopplysningsloven og offentleglova).
Dokumenter som inneholder klientopplysninger eller personalopplysninger, samt forretningshemmeligheter (f.eks. i en anskaffelsesprosess), blir gradert (unntatt offentlighet). Av og til
velger man en mellomløsning der dokumentet offentliggjøres med personopplysninger sladdet. Tilgangsbegrensning skal begrunnes; "Unntatt offentlighet, jf. forvaltningsloven § 13"
el.l. skrives på dokumentet og i postjournalen.
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Kommunens Arkivprosedyrer bestemmer: "Gradering er saksbehandlers ansvar. [...] Opplysninger som er unntatt fra det offentlige vil bare være tilgjengelig for de som har utvidede
rettigheter i systemet." Dokumentsenteret og systemadministrator har utvidede rettigheter.
Også saksbehandler gis tilgang til unntatte dokumenter.
Fagsjef for informasjon og digitale tjenester presiserer til revisor: "Dokumentsenteret kvalitetssikrer hvert eneste dokument som registreres (inngående, utgående og interne notater) i
sak-/arkivsystemet, selv om etterslep kan forekomme på grunn av ressursmangel. Dokumentsenteret vurderer og registrerer eventuelt gradering av inngående dokumenter. Saksbehandler
har deretter et ansvar for å overprøve om dokumentet skal graderes og om riktig hjemmel er
påført. Dersom hele saken er unntatt offentlighet, arver nye dokumenter i saken automatisk
denne graderingen. Dersom saksbehandler skal sende ut et gradert dokument i en sak som
ikke er gradert, har hun ansvar for å påføre graderingskode og hjemmel. Før inngående og
utgående dokumenter blir publisert på kommunens nettside, foretar dokumentsenterets medarbeider til slutt en kvalitetssjekk på offentlighetsvurderingen som tidligere er gjennomført."
Fagsjef for informasjon og digitale tjenester gir følgende statistikk over dokumenter til og fra
Nesodden kommune i perioden 1.1.–5.8.2016 (gjelder saksarkiv og byggesaksarkiv, men ikke
elevsaker, skattesaker og personalsaker m.m.):
 Inngående dokumenter: totalt 7 999 dokumenter, hvorav 4 036 dokumenter (50,5 %)
ble gradert (resten var offentlige/åpne).
 Utgående dokumenter: totalt 9 053 dokumenter, hvorav 6 190 dokumenter (68,4 %)
var gradert, inkludert 2 545 brev med avslag på stillingssøknader som burde ha vært
avgradert. Fratrekkes disse var 40,3 % av utgående dokumenter gradert.
En del dokumenter skal avgraderes (gjøres offentlige) når noe tid har gått: Anbudsdokumenter
skal avgraderes når innkjøpsavtale er inngått, og tilsettingsdokumenter skal avgraderes når
stilling er besatt. Forvaltningsrevisjonen har avdekket at et stort antall dokumenter (stillingssøknader og avslagsbrev) fra ansettelsessystemet WebCruiter ikke har blitt avgradert. Her har
rutinen sviktet.
Kommunen tok i bruk en ny versjon av ACOS WebSak (Fokus) i september 2015, som er
integrert med Microsoft Outlook. Det er nå enklere for saksbehandlere å journalføre e-poster,
og journalføringen har økt betydelig. Virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata påpeker at
mengden e-poster til kommunen er mangedoblet de siste ti årene.
WebSak er blitt mer brukervennlig på flere måter: Oppgavestatus vises oversiktlig, og multitasking (veksling mellom flere arbeidsoppgaver) er blitt lettere. "ACOS' moduler er velintegrerte, og programvareleverandøren henger godt med på utviklingen," poengterer fagsjefen.
Inngående brev og e-poster skal besvares av Nesodden kommune innen tre uker, i henhold til
forvaltningslovens krav og kommunens egen retningslinje. (Særlover kan gi andre frister;
f.eks. har byggesøknader normalt tre måneders svarfrist.) "Når det sendes e-poster til kommunens offisielle e-postadresse (post@nesodden.kommune.no), blir det automatisk sendt svar
om at e-posten er mottatt," opplyser fagsjef for informasjon og digitale tjenester (jf. serviceog kvalitetsplakatens punkt 10 om foreløpige tilbakemeldinger og endelige svar).
6.2.3

Klager
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gang. Det gjelder f.eks. barnehageplasstildeling, helsevedtak og byggevedtak. Når kommunen
mottar en klage, registrerer dokumentsenteret den i WebSak. Saksbehandler utarbeider sak til
klageorganet.
En rekke av kommunens nettsider informerer om klageadgang. Nettsiden "Felles klagenemnd" opplyser: "Kommunestyret opprettet 03.02.2016 en felles klagenemnd som behandler
klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, med mindre annet følger av
særlovgivningen eller myndigheten er delegert til et utvalg. Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges
blant formannskapets medlemmer." Klagenemndas møter er lukket for publikum og holdes
etter møter i formannskapet. Kommunestyret har bedt om et enhetlig system for all klagebehandling. Administrasjonen arbeider med å få dette på plass.
Plan- og bygningsloven § 1-9 pålegger egen klagebehandling av byggesaker. Byggesaksklager til Nesodden kommune behandles i fast utvalg for plansaker.
Fysio-/ergoterapi har ikke mottatt klager på tjenesteutførelse på mange år. Tildelingsteamet
får noen klager på enkeltvedtak. Kommunen foretar da en ny behandling av saken; fastholdte
vedtak ankes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Til sammen ni klagesaker mot tildelingsteamets enkeltvedtak (ingen gjaldt fysio-/ergoterapi) gikk til fylkesmannen i 2015. Det gjaldt
klage på:
1. Delvis avslag på videreføring av brukerstyrt personlig assistent (BPA; 16 versus 24
timer per uke): Bruker fikk delvis medhold (21 timer).
2. Avslag på videreføring av støttekontakt: Kommunen fikk medhold.
3. Organisering av avlastning etter operasjon: Kommunen fikk medhold.
4. Avslag på langtidsopphold på sykehjem: Bruker fikk medhold.
5. Avslag på BPA: Kommunen fikk medhold.
6. Avslag på privatavlastning: Kommunen fikk medhold.
7. Avslag på privatavlastning: Bruker fikk medhold.
8. Avslag på avlastningsopphold på sykehjem: Bruker fikk medhold.
9. Avslag på BPA/bruk av kommunikasjonshjelpemidler: Kommunen fikk medhold.
Nesodden kommune mottok til sammen 18 klager på byggesaksvedtak i 2015. Av disse ble
fem vedtak omgjort av kommunen (klage ble tatt til følge), mens 13 klagesaker ble oversendt
til fylkesmannen. Fylkesmannens behandling ga følgende resultat:16
 8 vedtak opprettholdt (kommunen fikk medhold)
 3 vedtak omgjort (klager fikk medhold)
 2 vedtak sendt tilbake til kommunen for ny behandling.
6.2.4

Virksomheters etterlevelse

Forebyggende og behandlende tjenester til voksne
Ahus har fakturert Nesodden kommune for følgende overliggerdøgn de senere år:
NESODDENS OVERLIGGERDØGN
ved Akershus universitetssykehus (Ahus)
Overliggerdøgn, antall:

2014

2015

142

206

2016
(prognose)
40

Kilde: Virksomhetsleder Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. Jan.–mai 2016: 22 overliggerdøgn.
16

Korrigerte tall fra virksomhetsleder gjengis. Kostra-rapport 20 Byggesaksbehandling, deling, seksjonering,
oppmåling, miljøforvaltning 2015 (punkt F) inneholdt feil.
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Etter økning i overliggerdøgn i 2015 er trenden nå nedadgående. Den positive utviklingen
indikerer at virksomheten har god kontroll på tjenesteproduksjonen. Virksomhetsleder
poengterer at virksomheten har høyt fokus på å være "raskt på pletten".
SSBs Kosta-statistikk viser at Nesodden har noe færre fysioterapiårsverk enn sammenliknbare
kommunegrupper:

Kilde: Kostra-tabell E1 Kommunehelse.
SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7: "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.

Revisors inntrykk er at Nesodden kommune får mye ut av fysioterapi-ressursene.
Plan, bygg og geodata
Nesodden kommunes Gebyrregulativ for tjenester innenfor Plan- bygg- og delesaker for 2016
fastsetter (s. 9) følgende byggesaksgebyr for bolighus: 190 kr per m2 BRA (bruksareal). Byggesaksgebyret for en enebolig på 200 m2 blir dermed 38 000 kr (ingen Mva; gebyrer for
tilknytting til vann og avløp kommer i tillegg).
Kostra-statistikk viser at fagområdets andel av kommunebudsjettet er som følger:
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Kilde: Kostra-tabell J01 Plansaks-, byggesaks- og oppmålingsforvaltning i alt. Netto driftsutgifter viser hovedsakelig utgifter til fysisk planlegging (kommuneplanens arealplan og reguleringsplaner; ikke selvkostfinansiert).

Saksbehandlingstiden for ordinære byggesaker har utviklet seg slik:

Kilde: Kostra-tabell J1 Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø.
Statistikken gjengir "netto saksbehandlingstid", dvs. fra komplett byggesøknad foreligger. Søknader med mangler, som ofte er tilfelle i restanser, sees bort fra. Nesoddens 2013-tall er feil.

Virksomhetsleder kommenterer diagrammet: "Saksbehandlingstiden i Kostra-statistikken for
2015 (49 kalenderdager for Nesodden) gjenspeiler i hovedsak behandlingen av kurante saker,
som strømmer greit gjennom systemet. Overskridelsene ligger i restansebunken, noe som vil
bli meget synlig i 2016-rapporteringen. Utfordringen er saker der søker ikke greier å komplettere, samt klagesaker og dispensasjonssaker (som fikk fireukersfrist fra 1.7.2015). Det betyr at
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vi i 2016 får store avvik på saksbehandlingstid."

6.3 Vurdering
Nesodden kommune vektlegger i sine post- og journalrutiner å etterleve forvaltningsloven,
offentleglova og arkivlovas bestemmelser. Håndteringen av et stort antall dokumenter er en
kompleks oppgave. Samarbeid mellom dokumentsenteret og saksbehandler gir
kvalitetssikring.
Personopplysninger gjør det nødvendig å unnta en god del dokumenter fra offentlighet. Av
journalførte dokumenter blir rundt 50 % gradert (unntatt offentlighet) i Nesodden kommune.
Utfra prinsippet om meroffentlighet – at alt i utgangspunktet er offentlig – virker dette høyt.
Revisjonen har imidlertid avdekket rutinesvikt bare når det gjelder å avgradere tilsettingsdokumenter etter at stilling er besatt.
Startsiden gir snarvei til "Postliste – innsyn". Gebyrer ilegges i henhold til gebyrregulativ
vedtatt av kommunestyret.
Kommunens nettsider og brev med enkeltvedtak opplyser om klageadgang. Etter klage
omgjør kommunens klageorgan noen vedtak. Til sammen 22 klager på tildelingsteamets
enkeltvedtak og byggesaksvedtak gikk til fylkesmannen i 2015. Fylkesmannen omgjorde til
sammen syv vedtak, det vil si at kommunen fikk medhold i 2/3 av disse klagesakene. Administrasjonen arbeider med å få på plass et enhetlig system for klagebehandling.
Revisor har ikke gjennomgått enkeltsaker, men det er tydelig at virksomhet Plan, bygg og
geodata har fokus på å etterleve lov/forskrift og kommunale planer. Virksomhetens omfattende restanser vil vise seg som brudd på lovpålagte saksbehandlingsfrister i 2016. Serviceog kvalitetsplakatens punkt 10 om svar innen fastsatte frister, blir dermed brutt. Også Kostrarapporteringen fra Plan, bygg og geodata har inneholdt noen feil.
Service- og kvalitetsplakaten gir ti kjennetegn på god praksis i Nesodden kommune. Etter det
revisor kan se, etterleves disse i fagområde Informasjon og digitale tjenester og virksomhet
Forebyggende og behandlende tjenester til voksne. Virksomhet Plan, bygge og geodata er
under omstilling og vil trolig nærme seg etterlevelse i 2017.
Service- og kvalitetsplakaten fremstår som noe bortgjemt på kommunens nettsider. Kommunikasjonsrådgiver gir uttrykk for at plakaten først og fremst er en rettesnor for de ansatte, men
å løfte plakaten frem på nettsidene kan være en god tanke.
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7

KOMMUNENS OMDØMME
Problemstilling nr. 5: Har arbeidet med å øke omdømmet gitt resultater?

7.1 Revisjonskriterier


Nesodden kommune skal ha en tillitsskapende forvaltning med serviceinnstilling og
brukervennlighet, som innbyggere gir uttrykk for at de er tilfredse med.

Det heter følgende i kommuneloven § 1 Lovens formål: "Formålet med denne lov er å legge
forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for
en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser
innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven
skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard."

7.2 Fakta
7.2.1

Brukerundersøkelser

Informasjon og digitale tjenester
Infosenteret har ikke gjennomført noen ekstern brukerundersøkelse etter at man flyttet til
Tangenten (2012). Kommunen gjennomførte brukerundersøkelser overfor politikerne i 2015
og 2016. Brukerundersøkelsen våren 2016 ga godt resultat og nyttige kommentarer om politisk sekretariat og dokumenter, opplyser stabssjef for Interne tjenester og kommunikasjon.
Forebyggende og behandlende tjenester til voksne
Virksomheten gjennomfører årlige brukerundersøkelser (KS' Bedrekommune). Fra brukerundersøkelse av ergo- og fysioterapi til voksne utført i mars 2016 gjengis følgende resultater
(skala 1–6):17
 Tilgjengelighet: 5,6.
 Ventetid: 5,6.
 Helhetsvurdering: 5,8.
 Snitt totalt: 5,3.
Revisor telefonintervjuet fem brukere av fysioterapitjenester, som svarte slik på to spørsmål:
SPØRSMÅL 1
Bruker nr. 7:

Bruker nr. 19:

Er du fornøyd med fysioterapitjenesten? Svar:
Fysioterapeuten var her noen ganger for tre måneder siden. Hun ga meg et
lite treningsprogram og viste meg hvordan jeg skal trene. Jeg trener litt de
fleste dager. Jeg er fornøyd med fysioterapitjenesten – og får også mye
hjelp av hjemmetjenesten med besøk morgen og kveld hver dag.
Nesodden kommunes fysioterapitjeneste foregikk ved hjemmebesøk i
noen måneder. Jeg er veldig godt fornøyd og har sendt kommunen en stor
takk. Deretter fortsatte treningen på et privat fysioterapi-institutt, som

17

Revisor hadde problemer med å lese brukerundersøkelse-resultatene: ingen overskrift som angir at dette er
resultat av brukerundersøkelse på fagområde X utført i år Y; to like kolonner ("Snitt Nesodden"); ingen skalaangivelse; samt tre rapportversjoner. Også virksomhetsleder karakteriserer rapporten som "merkeleg".
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Bruker nr. 33:

Bruker nr. 35:

Bruker nr. 48:

SPØRSMÅL 2
Bruker nr. 7:
Bruker nr. 19:

Bruker nr. 25:
Bruker nr. 35:
Bruker nr. 48:

fastlegen ga meg rekvisisjon til. For tiden er jeg på et rehabiliteringsopphold utenbygds. Når jeg kommer hjem, fortsetter treningen ved fysioterapi-instituttet.
Jeg er veldig fornøyd med fysioterapitjenesten. Jeg sitter i rullestol og
trenger massasje på armene om lag én gang i kvartalet. Da ringer jeg til
min kommunale fysioterapeut, som kommer på hjemmebesøk så fort hun
kan (innen tre dager).
Kommunens fysioterapeut kom på hjemmebesøk én gang i uken (1/2 time)
i flere år. Nå går jeg på et privat treningssenter. Jeg er topp fornøyd med
kommunens fysioterapi; jeg vil si 9 på en skala fra 1–10. Fysioterapeutene
er meget kvalifiserte og kompetente.
Jeg har mottatt kommunal fysioterapi én gang i uken (1 time) de siste 11
årene. Jeg kan ikke gå, og den kommunale fysioterapeuten kommer hjem
til meg. Jeg har hatt den samme fysioterapeuten gjennom alle disse årene.
Jeg setter pris på stabiliteten, så jeg slipper å forholde meg til nye personer. Jeg er veldig fornøyd med kommunens fysioterapitjeneste.
Har du forslag til forbedringer i fysioterapitjenesten? Svar:
Det går greit.
Fra det private fysioterapi-instituttet har jeg fått et treningsprogram. Instituttet kunne ha fulgt det bedre opp med oppjustering av vekter i styrketreningen.
Jeg har vært bruker av fysioterapitjenesten i over 20 år, og jeg har alltid
fått den behandlingen jeg trenger. Det kan ikke bli bedre for meg.
Jeg kan ikke sette fingeren på noe som bør forbedres.
Jeg opplever tjenesten som god og har ingen forslag til forbedringer.

Plan, bygg og geodata
Fra virksomhetens årlige brukerundersøkelser gjengis noen resultater:
PLAN, BYGG OG GEODATA
Brukerundersøkelse-resultater
Respektfull behandling:
Pålitelighet:
Tilgjengelighet:
Informasjon:
Helhetsvurdering:

Mars 2014:
4,2
3,7
3,7
3,6
3,4

Mars 2015:
4,1
3,6
3,5
3,5
3,3

Mars 2016:
3,8
3,2
3,0
2,9
2,7

Kilde: Budsjett 2016 handlingsprogram 2017–2019. Gjennomsnittlig skår på skala 1–6, der 6 er best.

Skår på rundt 3,0 i 2016 viser at brukerne er mindre fornøyde. Virksomhetsleder kommenterer
brukerundersøkelsen slik i Nesodden kommune årsberetning 2015 (s. 117): "Den fortsatte
nedgangen i alle punktene i brukerundersøkelsen har ingen enkel forklaring. Det er jobbet
med mer og bedre tilgjengelighet og informasjon, men forventningsgapet anses å øke. I 2015
har saksmengden økt betydelig, samtidig har det vært sykemeldinger. Dette har i følge kommentarer som er skrevet i undersøkelsen gitt en negativ situasjon, særlig pga geografisk inndeling av områdene. Det er veldig klart at omdømme må bygges gjennom å behandle sakene i
henhold til fristene da den vanligste kritikken er tidsbruk og at en stor andel av henvendelsen
er purringer på saker."
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7.2.2

Innbyggerundersøkelser

Nesodden kommune gjennomførte innbyggerundersøkelsen Bedrekommune i 2010. Fra
rapporten Hvor godt er lokaldemokratiet? gjengis noen resultater:
 Flertallet av innbyggerne var godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud, men likevel mindre fornøyd enn i andre mellomstore kommuner.
 Kommunen gjør en god jobb med å informere om saker som diskuteres i kommunepolitikken, men informerer ikke godt nok om hva man får igjen for skattepengene.
 Folkevalgte tar hensyn til innbyggernes synspunkter, men en del særinteresser får
gjennomslag i kommunen.
Rådmannen opplyser at kommunen vil gjennomføre en ny innbyggerundersøkelse (Bedrekommune): Spørreskjema sendes ut i desember 2016; rapport som oppsummerer resultatene
vil foreligge i februar 2017.
Revisor utarbeidet en spørreundersøkelse med åtte spørsmål (jf. vedlegg 3):
1. Møter Nesodden kommunes ansatte deg på en positiv måte og med god service?
2. Oppfatter du kommunens ansatte som faglig dyktige?
3. Synes du at Nesodden kommune har gode ledere (på alle nivåer i administrasjonen)?
4. Tror du de folkevalgte/politikerne opptrer etisk i styringen av kommunen (jf. vennskap,
særinteresser m.m.)?
5. Preges politikk og administrasjon i Nesodden kommune av åpenhet eller beslutninger i
lukkede rom?
6. Hvor fornøyd er du alt i alt med styring og tjenesteyting i Nesodden kommune?
7. Har du inntrykk av at kommunens omdømme er bedret, uforandret eller forverret siden
2010?
8. I hvilken grad identifiserer du deg med lokalsamfunnet – er Nesodden "bygda di"?
125 respondenter satte karakter fra 1 til 6. Spørreundersøkelsen ga følgende resultater:

Karakterer: 6 Særdeles godt, 5 Meget godt, 4 Ganske godt, 3 Noen lunde, 2 Lite godt, 1 Stryk.
Nesoddfergen til Oslo, 8.9.2016. 125 respondenter.
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På spørsmål nr. 1–6, som gjelder kommuneorganisasjonen, gir de 125 respondentene en snittkarakter på 3-tallet, det vil si "noen lunde". Snittkarakterene spenner fra 3,1 på lederne
(spørsmål nr. 3) til 3,7 på service (spørsmål nr. 1). Det oppsummerende spørsmål nr. 6 får
snittkarakter 3,3, det vil si rett under karakterskalaens midtpunkt (3,5).
Spørsmål nr. 7 besvarer kontrollutvalgets problemstilling nr. 5: Respondentenes inntrykk er at
kommunens omdømme er uforandret siden 2010.
Spørsmål nr. 8 fikk høyest skår: Respondentene har ganske mye identifisering med lokalsamfunnet Nesodden. Flere av de som ga lav karakter her, opplyser at de er nyinnflyttere.
Like interessant som skåren (snittkarakterene) er respondenters kommentarer, som kan brukes
til refleksjon i kommunens utviklingsarbeid. De fleste kommentarene gjengis i vedlegg 3 – i
tråd med kommunens åpenhetspolicy.

7.3 Vurdering
Nesodden kommunes brukerundersøkelse av fysio-/ergoterapitjenester viser meget tilfredse
brukere (skår rundt 5,5). Bildet bekreftes av revisors lille spørreundersøkelse (jf. service- og
kvalitetsplakatens punkt 7 om brukerinvolvering/veiledning). Brukere av Plan, bygg og
geodatas tjenester er mindre fornøyde (skår rundt 3,0), hovedsakelig som følge av lang saksbehandlingstid. En del innbyggere har trolig lav tillit til kommunens forvaltning på byggesaksområdet.
Revisors mini innbyggerundersøkelse på Nesoddfergen indikerer at kommunens omdømme er
uforandret siden 2010. Respondentene er bare "noen lunde" tilfredse (3,3) med kommunens
styring og tjenesteyting – en skår litt under midt på treet.
Nesodden kommune kan vise til meget gode resultater på mange tjenesteområder, f.eks. skole.
Kommunebarometer 2016 plasserer Nesodden kommune som nr. 40 blant landets 428 kommuner. Dette tilsier et godt omdømme blant innbyggerne. Kommunen vil sende ut en omfattende innbyggerundersøkelse ved årsskiftet. Revisor er spent på resultatet.
I revisors spørreundersøkelse svarte over halvparten av respondentene (58,4 %) "vet ikke" på
ett eller flere spørsmål. Revisors inntrykk er at mange innbyggere føler at de vet lite om
kommunen. Noen innbyggere er dessuten raske til å utvikle en negativ oppfatning, når de har
sendt en e-post til kommunen uten å få svar. Et godt arbeid med service og informasjon er
derfor viktig – også for kommuner med gjennomgående god tjenesteyting.
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8

KONTROLL OG OPPFØLGING AV SERVICE OG TJENESTEKVALITET

Problemstilling nr. 6: I hvilken grad har kommunen et system for kontroll og oppfølging av
service og tjenestekvalitet?"

8.1 Revisjonskriterier



Kommunen skal ha kvalitetssystem med rutiner for avviksoppfølging.
Kommunen skal ha etiske retningslinjer og rutiner for varsling.

8.2 Fakta
8.2.1

Kvalitetssystem – avviksoppfølging

Kommunikasjonsstrategi opplyser følgende om intern informasjon (s. 4): "Intranettet er vår
fremste felles informasjonskanal. Informasjon finnes også i saksarkivet og kvalitetssystemet."
Siste versjon av alle kommunens retningslinjer er tilgjengelige i kvalitetssystemet (Compilo),
som også inneholder en modul for avviksrapportering.
Avvik i arbeidsmiljø og tjenesteyting skal registreres i kvalitetssystemet, når avviket har vedvarende karakter og tyder på rutinesvikt. Alle virksomheter kan og bør melde avvik. Flest
avvik meldes fra helse- og omsorgssektoren, som har hatt lovpålagt avviksrapportering i
mange år. Skoler bør eksempelvis melde avvik dersom en elev viser utagerende adferd gjentatte ganger. Beredskaps- og sikkerhetsansvarlig legger til grunn at få meldte avvik er tegn på
få avvik, men antar at noe underrapportering (mørketall) forekommer.
Noen avvik meldes ikke i kvalitetssystemet, men i fagsystemer: Avvik vedrørende pasientbehandling registreres i kommunens pasientjournalsystem ACOS CosDoc. Vedlikeholdsbehov i
bygg meldes som avvik i FDV-systemet (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).
Kontroll og oppfølging av tjenestekvalitet skjer i høy grad også gjennom målstyringsopplegget, inkludert brukerundersøkelser. Nesodden kommune er "storforbruker" av KS' Bedrekommune.
Rådmannen nedsatte i juni 2016 et kvalitetsråd, som skal initiere og iverksette tiltak som gir
forståelse for forbedringsarbeid og sikrer rådmannen betryggende internkontroll. Kvalitetsrådet skal ha ansvar for opplæringsprogram, lederoppfølging, rutinebeskrivelser og avvikshåndtering, ifølge beredskaps- og sikkerhetsansvarlig.
8.2.2

Etiske retningslinjer – varslingsrutiner

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune ble vedtatt av kommunestyret i mai 2015. Rådmannen presenterte det slik for ansatte: "Formålet med Nesodden
kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for
folkevalgte og ansatte i Nesodden kommunes virksomhet. Rådmannen og ledere i Nesodden
kommune har et overordnet ansvar for å påse at etikkreglementet følges i alle kommunens
virksomheter og stabsområder. Nesodden kommune legger avgjørende vekt på redelighet,
ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet."
Kommunestyret vedtok Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden komFollo distriktsrevisjon IKS: Kommunens møte med publikum – Nesodden kommune
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mune i 2008. Stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling opplyser følgende: "Det er ikke
kommet inn noen varsler til varslingsutvalget i 2014 og 2015. Vårt fokus på varsling tjenestevei, gjennom tillitsvalgtapparatet og verneombudsapparatet mener vi er årsaken til dette."
Virksomhetsleder for Forebyggende og behandlende tjenester til voksne kjenner til varslingsrutinene. Hun opplyser at ansatte fikk et to-timers kurs i varsling for tre år siden. I hennes
virksomhet har det ikke kommet varsler de senere år.

8.3 Vurdering
Nesodden kommune har et omfattende system for kontroll og oppfølging av service og
tjenestekvalitet gjennom målstyring, kvalitetssystem og kvalitetsråd. Dette tilrettelegger for at
eventuell svikt i tjenestekvalitet og brukertilfredshet kan avdekkes av administrasjonen på et
tidlig tidspunkt.
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Dokumenttittel gjengis med kursiv. Dokumenter fra inneværende år dateres med dato, eldre dokumenter bare
med årstall. Lovers korttitler (jf. Lovdata.no) gjengis i parentes. Lover skrevet på nynorsk har nynorsk korttittel,
f.eks. "offentleglova".
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VEDLEGG 1: MEROFFENTLIGHET
Det heter følgende i Offentleglova § 3 Hovudregel: "Saksdokument, journalar og liknande
register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med
heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet
hos vedkommande organ." Offentleglovas kapittel 3 Unntak frå innsynsretten, bestemmer
følgende i § 13: "Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er
unnatekne frå innsyn." Forvaltningsloven § 13 bestemmer at taushetsplikt omfatter "1) noens
personlige forhold", især når "slike opplysninger røper et klientforhold".
At alt i utgangspunktet er offentlig, kalles meroffentlighet. Dette er omvendt av tidligere prinsipper. Selv om begrepet ikke benyttes i offentleglova (2006), er dette lovens grunnleggende
utgangspunkt: Et dokument er offentlig dersom det ikke kan og bør unntas. Det er tre typer
unntak fra offentlighet:19
1. Interne dokumenter i kommunen kan unntas fra offentlighet (§ 14). Det gjelder likevel
ikke endelig avgjørelse og saksfremlegg for folkevalgte organ (ansees ikke som interne
dokumenter).
2. Dokumentets innhold kan berettige unntak fra offentlighet: Det kan gjøres unntak fra innsyn av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns- og personalforvaltningen i kommunen, inkludert anskaffelser inntil leverandør er valgt (§ 23). Unntak fra
innsyn kan også gjøres for dokumenter om tilsetting og forfremming i offentlig tjeneste (§
25). Videre kan kontrolltiltak, f.eks. planlagt promillekontroll, hemmeligholdes (§ 24).
Det samme gjelder meldinger og tips fra private om lovbrudd, samt opplysninger som vil
lette gjennomføring av straffbare handlinger.
3. Taushetsbelagte opplysninger skal unntas. Offentleglova gir ingen selvstendig hjemmel
for taushetsplikt (§ 13); taushetsplikt må hjemles i annen lov/forskrift. Forvaltningsloven
§ 13 fastsetter taushetsplikt om personlige opplysninger og driftshemmeligheter. Personopplysningsloven (§ 2.8) definerer sensitive personopplysninger slik: etnisk bakgrunn,
politisk og religiøs oppfatning, kriminelt rulleblad (at en person har vært mistenkt, siktet,
tiltalt eller dømt for en straffbar handling), helseforhold, seksuelle forhold og medlemskap
i fagforeninger. Helse- og sosiallovgivningen utdyper taushetsplikt om klientopplysninger.
De to førstnevnte punktene er i en gråsone der innsyn bør gis dersom hensynet til offentlig
innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Også det tredje punktet kan kreve skjønnsmessig
vurdering: Foreldres søknad til skolen om fri for barnet angår neppe allmenheten. Datatilsynet
poengterer at allmenhetens krav på innsyn må balanseres mot den enkeltes personvern.
Enkelte dokumenter bør i sin helhet unntas offentlighet, og i offentlige dokumenter bør noen
opplysninger sladdes. At store mengder dokumenter kan "googles med et tastetrykk", er heller
ikke et krav; interesserte kan rutes gjennom en bestilling før dokumenter oversendes.
Arkivverket opplyser i notatet Journalføringsplikta: "Arkivforskrifta § 2-6 seier at eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakene organet
opprettar. Offentleglova § 10 sier at organ skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter. [...] Det er tre kriterium som må vere oppfylte for at eit dokument skal vere journalføringspliktig. For det første må det vere eit saksdokument for organet. For det andre må
19

Basert på kontrollutvalgssekretær i Oslo Reidar Engers foredrag Offentlighetsloven m.m., juni 2016.
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dokumentet anten ha kome inn til eller blitt sendt ut frå organet. Og for det tredje må dokumentet både vere gjenstand for saksbehandling og ha verdi som dokumentasjon. Organinterne
dokument er det i utgangspunktet valfritt å journalføre. [...] Dersom eit dokument korkje fører
til saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, skal det ikkje arkiverast – det skal
arkivavgrensast. [...] Organinterne dokument kan registrerast på ein enklare måte dersom
leiinga har bestemt det."
I arkivforskrifta § 3-19 heter det: "Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgresning: 1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og
blankettar som ikkje er utfylte. [...] 2. Konsept, utkast, kladdar [...] interne meldingar o.l. som
ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon." Arkivforskrifta angir dessuten i § 26 at "Journalar skal førast elektronisk eller på papir".
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VEDLEGG 2: TILLITSVALGTES UTTALELSE – PLAN, BYGG, GEODATA
Nesoddtangen, 23.08.16
Forvaltningsrevisjon av kommunens møte med publikum – Plan, bygg og geodata –
Spørsmål til tillitsvalgt i virksomheten
Vi som er tillitsvalgte i virksomhet for plan, bygg og geodata har blitt spurt om å komme med
innspill til forvaltningsrevisjon. Vi har valgt å diskutere med våre kollegaer i virksomheten og
komme med en felles tilbakemelding på spørsmålene.
Spørsmål 1: Virksomhet Plan, bygg og geodata har hatt utfordringer med restanser, personellgjennomtrekk m.m. Ny virksomhetsleder og ny kommunalsjef tiltrådte i september/oktober
2015. To nye byggesaksstillinger tiltres i september 2016. Fagsystem og arbeidsmåte er under
endring. Vil du si at virksomheten nå er på rett spor og med god ledelse?
Vi ser at virksomheten har mange sammenfallende utfordringer som har bygget seg opp over
tid. En slik utfordring er at det for bygge- og delesak, gjennom endring i forskriften, ble innført at vi mister gebyr hvis vi ikke behandler saken innen bestemte saksbehandlingsfrister
(gjelder fra og med 01.07.15). Dette er gitt høyere krav på effektivitet i tillegg til en omprioritering av sakene. En annen utfordring er de høye restansene og at ansatte med god erfaring
og kunnskap har sluttet.
Som ansatte mener vi det er viktig at det finnes forståelse utenfor virksomheten for at det tar
tid å få virksomheten inn på et godt spor igjen når vi nå sitter med høye restanser. Det finnes
ingen kjapp løsning eller at det leies inn konsulenter for å rydde opp. Byggesak, geodata og
plan er felt som krever høy faglig kompetanse, men også at de ansatte er godt kjent med tilpasninger til lokale forhold. Å komme inn i arbeidet i disse stillingene i virksomheten tar tid.
Vi mener at virksomheten får et høyt gjennomtrekk hvis det ansettes på midlertidige stillinger
og personer som er bosatt langt utenfor kommunen. Å nå satse på ansatte som vil bli over tid,
er en god strategi.
Vi ser at det gjøres mange gode grep, og gjøres en stor arbeidsinnsats fra ledelsen for å
komme på rett spor. Det setter vi pris på og ser at flere av tiltakene har effekt. I den prosessen
er det blitt høy fokus på gebyrtap og lite tid for å ivareta personalet som helhet og enkeltpersoner. Dette kommer til uttrykk i at virksomhetsmøter og informasjon til de ansatte er blitt
sporadisk. Det er en belastning for saksbehandlerne, matrikkelfører og ansatte på plan, også i
møte med publikum, at vi har lang behandlingstid/store restanser, og forventningene om raske
resultater.
Vi tenker at det er et bra tiltak å innføre et nytt saksbehandlingssystem, da vi mener det er
effektivt, men vi setter spørsmålstegn ved at det innføres allerede til høsten med kort frist til
alt skal være på plass. Når ansatte er blitt flyttet over til nye oppgaver, som når saksbehandlere fra byggesak flyttes til plangruppen og en saksbehandler gjøres til fagleder, samtidig som
at de som er igjen skal drive med opplæring, så tar det en stund å få opp effektiviteten. Når det
i tillegg i den perioden skal gjøres en stor jobb med å skape et nytt godt saksbehandlingssystem, tenker vi at det blir for mange oppgaver samtidig.
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Spørsmål 2: Har du forslag til forbedringer i virksomhet Plan, bygg og geodata som ikke
allerede er på gang?
Det må ansettes flere på plan, bygg og geodata. Vi er for få i forhold til arbeidsmengden. Et
eksempel på hvordan vi får en bedre situasjon er at når det ansettes flere i plangruppen, får vi
behandlet flere reguleringsplaner for Nesodden, det gjør at byggesaksbehandlingen forenkles.
Å ansette flere gir økt effektivitet og økt rettsikkerhet og servicenivå for innbyggerne.
Vi foreslår at det nye saksbehandlingssystemet innføres på et senere tidspunkt eller med
lenger tidsperspektiv og at det blir gitt tid for en god prosess i forkant. At våre nåværende
saksbehandlingssystem fungerer i den perioden mener vi er avgjørende.
Vi ønsker at arbeidet med å skape struktur for samarbeidet med andre virksomheter fortsetter,
men at det også brukes mer tid på å skape mer struktur for arbeidet innad i virksomheten.
Arbeide for økt trivsel og samhold. Avholde jevnlige virksomhetsmøter og gi informasjon.
Utviklingssamtaler/samtaler med den enkelte gjennomføres. Gjøre ledelsen mer tilgjengelig
for personalet, slik det er nå er det høy møtevirksomhet.
At våre gjentatte innspill på det fysiske arbeidsmiljøet tas på alvor, er også noe som vil bedre
effektiviteten.20

På vegne av de ansatte på Plan, bygg og geodata
Mari Berntsen og Annette Ericson Maritvold
Tillitsvalgte for TEKNA og Juristforbundet (Akademikerne)21

20

Tillitsvalgte utdyper dette avsnittet slik: Allerede under planlegging av bygget ble ikke innspillene fra
virksomhetene fulgt opp. Etter innflytting var det allerede trangt. Virksomheten har i mange år på hver vernerunde sagt ifra om den dårlige luftkvaliteten på arbeidsplassen. I sist vernerunde sa vi klart ifra at vi ville ha
tilbakemelding på at 1) ventilasjonsanlegget er på 2) at det gjøres målinger på hvordan det fungerer. Dette har vi
ikke fått svar på enda, på tross at vernerunden var på våren. Videre er det lys og plassmangel. Dette er nå prekært
da vi ikke har plass til de som er blitt nyansatt. Det er en gruppe som har utarbeidet forslag for ny plassering,
men det er ikke skjedd noen endringer enda.
21

NITO i Nesodden kommune slutter seg til uttalelsen.
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VEDLEGG 3: SPØRREUNDERSØKELSE
NESODDEN KOMMUNES MØTE MED PUBLIKUM – OMDØMME
Spørsmål fra Nesodden kommunes kontrollutvalg til innbyggere.
Nesoddfergen, 8.9.2016.
Utført av Follo distriktsrevisjon IKS: Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772.
1 Møter Nesodden kommunes ansatte deg på en positiv måte og med god service?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles godt
5 Meget godt
4 Ganske godt
3 Noen lunde
2 Lite godt
1 Stryk
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

2 Oppfatter du kommunens ansatte som faglig dyktige?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles gode
5 Meget gode
4 Ganske gode
3 Noen lunde
2 Lite gode
1 Stryk
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

3 Synes du at Nesodden kommune har gode ledere (på alle nivåer i administrasjonen)?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles gode
5 Meget gode
4 Ganske gode
3 Noen lunde
2 Lite gode
1 Stryk
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

4 Tror du de folkevalgte/politikerne opptrer etisk i styringen av kommunen (jf. vennskap, særinteresser m.m.)?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles etisk
5 Meget etisk
4 Ganske etisk
3 Noen lunde
2 Lite etisk
1 Stryk
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

5 Preges politikk og administrasjon i Nesodden kommune av åpenhet eller beslutninger i lukkede rom?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles åpent
5 Meget åpent
4 Ganske åpent
3 Noen lunde
2 Lite åpent
1 Stryk
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

6 Hvor fornøyd er du alt i alt med styring og tjenesteyting i Nesodden kommune?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles godt
5 Meget godt
4 Ganske godt
3 Noen lunde
2 Lite godt
1 Stryk
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):
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7 Har du inntrykk av at kommunens omdømme er bedret, uforandret eller forverret siden 2010?
Karakter
(sett kryss):

6 Sterk bedret
5 Klart bedret
4 Noe bedret
3 Uforandret
2 Noe forverret
1 Sterkt forverret
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

8 I hvilken grad identifiserer du deg med lokalsamfunnet – er Nesodden "bygda di"?
Karakter
(sett kryss):

6 Særdeles mye
5 Meget
4 Ganske mye
3 Noe
2 Lite
1 Overhodet ikke
Vet ikke

Kommentar (gjerne egne erfaringer):

Respondenter ga bl.a. følgende kommentarer:
 Særdeles god service og dyktighet: "Bibliotek og skole."
 Ganske bra etikk: "Transparent samfunn, passe stort, kjenner folk."
 "Ordføreren fremstår som positiv i lokalmiljøet." "Alt for mye fokus på kultur fremfor
barn og ungdom." "Nytt kommunehus hjelper."
 "Vært i dialog vedr. flere ulike temaer og opplever ansatte som rigide og lite pliktoppfyllende, dessverre. Lite kommunikasjon på tvers av områder og avdelinger. Virker som en
lite effektivt styrt kommune. Saksbehandling tar tid, lite fokus på resultat/mål og ikke
spesielt kundeorientert."
 Overhodet ikke bygda mi: "Jeg er ikke kunster. Hvor er næringslivet og lokale jobber?"
 Noen lunde gode ledere: "Meget stor variasjon."
 Stryk på service: "Svarer ofte ikke på henvendelser."
 "Generelt manglende kunnskap om skole. Ledelsen i kommunen har ikke fulgt med i
utviklingen siste 20 år." "Har fulgt med på byggesaker. Hvis det ikke er korrupsjon som
styrer så skjønner jeg ingenting."
 "Måten avfallshåndtering er organisert er ubegripelig. Planlegging av boligbygging, ref.
boligsituasjonen i Oslo-gryta, hvor er den?"
 "NAV har stort forbedringspotensiale!"
 "Kan synes som mye av fokus legges nær Tangen, mindre på utbedring lenger sør. Sikkerhet langs veier, f.eks. Fjellstrand. Manglende søknader i forbindelse med fylkeskommunale veipenger."
 "Må forbedre legevaktstilbud kveld/helg."
 "Ønsker bedre tilrettelegging for å drive business".
 "Hørt varierte rykter, spesielt ang. renholdsavdelingen."
 "Lite gode mellomledere i Helse og omsorg. Burde være mer ettersyn for å unngå
'vennetjenester'. Psykisk helse trenger ettersyn både på faglighet og 'korrupsjon'."
 "Hørt mange historier om at de som kjenner noen, får gjennom saker lettere."
 "Tildeling av barnehageplasser er dårlig organisert. Kulturtilbud positivt."
 "Har sendt e-post jeg aldri fikk svar på."
 "Opplevde å få utrolig lite forståelse og ekstremt dårlig mottakelse da vi prøvde å få hjelp
da vår datter opplevde ubehag med en lærer." "Utrolig dyr kommunal avgift."
 "Vann og kloakk: ingen tilbakemelding på innmeldte problemstillinger."
 "Taes det beslutninger? I hvert fall ikke innen utvikling av samfunnet/stedet."
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"Tar ikke telefonen. Svarer ikke på mail." Gjør seg utilgjengelig." "Sendrektige, uproffe.
Bruker mye tid på få saker. Lang saksbehandlingstid." "Det må ryddes opp, effektiviseres." "Tror det er mye 'vennetjenester'." "Nesoddens kommune og befolkning er i stor grad
imot utvikling."
"Kommunen har dummet seg ut i vann/avløp... noe som har splittet nabolag og skapt
mange kortsiktige panikkløsninger."
"Møter meg på en positiv måte, men det ser ut til at enkelte avdelinger (byggesak) er noe
underbemannet. Leit å måtte vente så lenge på å få godkjent byggesøknad."
Meget dyktige ansatte: "Dette gjelder skole og hjemmetjenesten."
"Dårlig til å svare på mail."
"Flott service på biblioteket."
"Veldig dårlig håndtering av byggingen av leilighetskomplekset på Varden (tok jo alt av
den fantastiske utsikten)."
"De fleste ansatte er meget gode."
"Byggemelding/teknisk etat: Hvor var folkeskikk og service?" "Noen får gjennom saker
fordi de kjenner noen. Og noen får nei i tilsynelatende like saker." "Har inntrykk av at
avtaler gjøres på kammerset."
"Kun erfaring fra byggeprosesser, hvor ting aldri blir gjort og tar for lang tid." "Vet om
saker som har gått raskere/bedre grunnet kontakter i kommunen."
Servicen er ganske god: "utenom på teknisk etat, der eg ein gong vart kasta ut". Ganske
dyktige ansatte: "spesielt på kulturkontoret, ref. 'Kulturisten'". Meget god tjenesteyting:
"spesielt brøyting og park- og idrettsvesenet (Berger stadion)".
"I Nav trenger de mer kunnskap om faget de jobber med. PPT er utrolig flinke."
Ansatte er meget gode, "men preges av at kommunen kutter, spesielt på helsesektoren og
Nesoddtunet."
"At vi har mistet alt av tjenester som politi, post, bank osv. er ganske tragisk."
Meget god service: "Synes de er blide og imøtekommende."
Ganske gode ledere: "Særdeles gode i noen ledd."
"På Tangenåsen ungdomsskole var det mange ganger usikkerhet om hvilke klasserom vi
skulle være i."
Ganske gode ansatte: "Veldig avhengig av saksbehandler. De fleste fortjener 6, enkelte 1."
"Har vært folkevalgt i mange år og sett mye rart: Vedtak i strid med lover og regelverk
med henvisning til lokalt selvstyre. Utskjelling av ansatte på talerstolen. Egeninteresse går
foran innbyggernes interesse. Kameraderi. Politisk styring i kommunen er uansvarlig. Den
jevne ansatte yter god service. Administrasjonen/ledelsen tør/ønsker ikke å ta tak i
arbeidsmiljøproblemer etc."
"Føler at ansatte er der for å sette kjepper i hjulene for innbyggere."
"Beslutninger tas i lukkede rom, lite åpenhet."
"Veldig ovenfra og ned-holdning." "Teknisk etat kan ikke jobben sin. De må kunne svare
på spørsmål som stilles ang. VA, når de selv sender ut forespørsler."
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VEDLEGG 4: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN
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Nesodden KU-46/16
Eventuell sak om høyt turnover i to avdelinger
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
46/16

16/00284-1
Møtedato
18.10.2016

Sekretariatets innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

SAKSUTREDNING:
Utvalget vedtok i forrige møte å be utvalgets leder undersøke om de mange som har
valgt å slutte i to avdelinger i kommunen gjør at kontrollutvalget vil ta opp saken.
Arne Maus vil legge fram resultatet av sine undersøkelser i møtet.

Ås, 11.10.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Nesodden kontrollutvalg 18.10.2016
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Nesodden KU-47/16
Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
47/16

16/00285-1
Møtedato
18.10.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:
1. Aktivitetsplanen per oktober 2016.
2. Møteprotokoll fra kommunestyret 28.9.16. Se sakene fra kontrollutvalget.
3. Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat.

Ås, 11.10.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Nesodden kontrollutvalg 18.10.2016
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR OKTOBER 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

2. Pr. 31.10.16 (perioden 01.05.16 - 31.10.16)

FDR

Overordnet revisjonsstrategi 2016

FDR

November

FDR
Aktivitetsplan 2016
Ajourført 11.10.2016

FSK/KST

KU21.6.16
KU 6.12.16

KU 6.9.16
1

Nr. Beskrivelse

Revisjonens engasjementsbrev
Erklæringer fra revisor uavh - utdanning
7

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

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

Behandlet i KST 20.4.16

FDR
FDR
FDR
FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

Avsluttet

KST3.2.16
KST 3.2.16

KU 6.9.16

KU 17.03.16
KU 11.05.16
KU 21.06.16
KU 22.9.12
KU 16.12.15 Rapport

KU 06.09.2016
KS 13.12.12
KST 3.2.16
KU 6.9.16

Andre oppgaver

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 11.10.2016

2

Nesodden kommune

Møteprotokoll

Utvalg

Møtedato

Møtetid

Møtested

Kommunestyret

28.09.2016

Kl 17:15 - 21:30

Ungdomsarena,
Tangenten

Medlemmer:
Forsland, Cathrine Kjenner (permisjon fra
kl. 20.20)
Frønes, Tone
Hallbakken, Ingrid
Jessen, Liv
Mostafa, Abobakar Rashid
Sandberg, Nina
Thune, Finn Henrik
Wickholm, Truls
Haldorsen, Nils Arne
Adland, Erik
Amundsen, Thor Ivar Bratli
Bertelsen, Jørn G.
Lindberg, Tor
Sætre, Torbjørn
Korsmoe, Henning
Hautala, Kaisa Ramona
Solum, Øyvind
Sæbjørnsen, Vidar
Solheim, Ole
Christensen, Geir
Myhre, Kjellaug,
Behrens, Claudia
Hellstrøm, Torhild Irene
Holm, Christian Hintze
Apenes, Martin Ørnes (tiltrådte 19.25)
Smørås, Anne Berit

Parti
AP

Varamedlemmer:

Parti

Johansen, Roger Sollied
Østreng, Anne Elisabeth
Kyrkjebø, Arne
Oppegaard, Karianne Lampe (18.00-19.30)
Svendsrud, Helene

AP
FRP
H
H
H

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

1

Forfall:
Giske, Johannes Dalen
Marseth, Johannes
Belsten, Elisabeth
Fahre, Beate

Parti
AP
FRP
H
H

Tilstede fra administrasjonen:
Rådmann Geir Grimstad, stabssjef Arve Ruud, kommunalsjef Jorunn Lunde Jenssen,
kommunalsjef Anne Dybevold, stabssjef Rita Engen, kommunalsjef Anita Nilsen, stabssjef
Knut Helge Rønning, fagsjef Steinar Dahlen (første del av møtet), rådgiver Siri Hatland (første
del av møtet), fagsjef Gro Myklebostad (del av møtet), virksomhetsleder Sandra Edvardsen
(siste del av møtet) og formannskapssekretær Monika Jørgenvaag.

Godkjenning av innkalling:
Innkalling ble godkjent.
Kjøreplan for møtet ble godkjent.
Til å godkjenne møteprotokollen ble Abobakar Mostafa (AP) og Vidar Sæbjørnsen (MdG)
valgt.
Som settevaraordfører i Erik Adlands fravær (fra kl. 18.00-19.30) ble Jørn Gunnar Bertelsen
valgt.

Godkjenning av dagsorden:
Dagsorden ble godkjent.
Kjellaug Myhre viste til at hun hadde sendt inn spørsmål for sent, men anmodet om at disse
likevel kunne besvares.
Ordfører bekreftet at de kunne søkes besvares i forbindelse med andre spørsmål stilt om de
samme sakene.

Orientering om budsjett:
Rådmannen presenterte sitt budsjettforslag for 2017 og handlingsprogram/økonomiplan for
2018-2020 og besvarte korte spørsmål.
Budsjettforslaget er lagt ut på kommunens nettside. Presentasjonen sendes kommunestyret
på e-post.

2

Spørsmål:
- Christian Holm (SV) stilte spørsmål om plankomite for Løesfeltet. Møtereferat viser at det
ikke arbeides med områdeplan, som forutsatt av kommunestyret.
Ordfører besvarte. Områdeplan er omfattende og ressurskrevende. Det foreligger mange
planer, og prioriteringer er nødvendig. For å få fremdrift jobbes det med reguleringsplan for
området.
- Henning Korsmoe (KrF) stilte spørsmål angående uttalelse om hardbrukshus fra utsending i
forrige møte, 07.09.
Det ble påpekt mangler ved saksfremlegget, og at mange ikke er blitt hørt.
Ordfører besvarte. FAU benyttet ordningen med utsending i stedet for spørreordning. Pga
kapasitet har det tatt litt tid å svare på spørsmålene. Svar er nå sendt FAU, og vil bli sendt
kommunestyret.
- Kjellaug Myhre stilte tilleggsspørsmål om retningslinjer for saksgangen. Vil ordfører be de
aktuelle instanser uttale seg i saken om hardbrukshus? Ordfører viste til at svar blir sendt ut.
- Christian Holm tok opp habilitetsspørsmål for Ola Skjæret i forhold til Geir Christensens
spørsmål som gjelder Håkonsletta. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til at han er
inhabil i forhold til spørsmål knyttet til Håkonsletta. Ola Skjæret fratrådte under denne
delen.
- Geir Christensen viste til ordførers svar på interpellasjonen om fryktkultur, og kritikk av
hans måte å ta opp spørsmål og påstand om skremselspropaganda.
Ordfører besvarte. Det er greit å besøke kommunale arbeidsplasser, men politikere skal ikke
være ombudsmenn for ansatte i personalsaker. Dette er rådmannens ansvar. Kommunen
har et etisk reglement som må følges. Påstander som viser seg å være uriktig og villedende
har vært en stor belastning for ansatte, bl.a. ved Bergertoppen. Spørsmål og bekymringer
bør tas opp i utvalget for det området det gjelder.
·

Del av møtet med orientering av kommunalsjef for helse og omsorg og
virksomhetsleder ble lukket under henvising til § 13 i Off.loven (taushetsbelagte
opplysninger).

Orientering:
Ordfører orienterte om at Fylkesmannen har lagt fram sin anbefaling om kommunestruktur.
Saken skal behandles av Stortinget i juni 2017.
Ordfører minnet om at det er TV-aksjon søndag 23. oktober. Innsamlede midler går i år til
Røde Kors. Det blir et arrrangement 16. oktober, mer informasjon kommer. Ordfører
oppfordret kommunestyret til å registrere seg som bøssebærere.
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097/16: Godkjenning av møteprotokoll
Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Møteprotokollen fra 07.09.2016 ble godkjent med merknad fra Christian Holm til at det ikke
var referert svar fra rådmannen på hans spørsmål vedrørende workshop som ble holdt for 3
enkeltpartier om Fagerstrand/Statoil-tomta.
KST- 097/16VEDTAK:
Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.

098/16: Økonomisk status pr 31/8
Innstilling:
· Kommunestyret tar rapporten pr 2. tertial 2016 angående økonomisk status til
etterretning
· Det gjøres følgende budsjettjusteringer:
1. Egenkapitalkrav fra KLP på 2,4 millioner kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond
2. Reserven avsatt til helse og omsorg brukes å dekke inn merforbruket på
sykehjemmet
Konto
052900.1100.180.0102
097000.1100.880.0102
157000.0906.180
194000.0904.880
149000.0001.254
149090.4100.253

Beløp
2 404
367
- 2 404
367
2 404
367
- 2 404
367
- 3 000
000
3 000
000

Tekst
EK-tilskudd KLP 2016 - kjøp av aksjer og
andeler
EK-tilskudd KLP 2016 -overf. fra
driftsregnskapet
EK-tilskudd KLP 2016 - overf. til
invest.regnsk.
EK-tilskudd KLP 2016 – bruk av disp.fond
Reserve til helse og omsorg
Økt bevilgning sykehjemmet

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Rådmann redegjorde for saken og besvarte spørsmål.
Ordfører ba om at spørsmål til saken blir sendt rådmannen, slik at det kan utarbeides
skriftlige svar før kommunestyrets behandling.
5

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK- 071/16VEDTAK:
·
·

Kommunestyret tar rapporten pr 2. tertial 2016 angående økonomisk status til
etterretning
Det gjøres følgende budsjettjusteringer:
1. Egenkapitalkrav fra KLP på 2,4 millioner kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond
2. Reserven avsatt til helse og omsorg brukes å dekke inn merforbruket på
sykehjemmet

Konto
052900.1100.180.0102
097000.1100.880.0102
157000.0906.180
194000.0904.880
149000.0001.254
149090.4100.253

Beløp
2 404
367
- 2 404
367
2 404
367
- 2 404
367
- 3 000
000
3 000
000

Tekst
EK-tilskudd KLP 2016 - kjøp av aksjer og
andeler
EK-tilskudd KLP 2016 -overf. fra
driftsregnskapet
EK-tilskudd KLP 2016 - overf. til
invest.regnsk.
EK-tilskudd KLP 2016 – bruk av disp.fond
Reserve til helse og omsorg
Økt bevilgning sykehjemmet

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 098/16VEDTAK:
·
·

Kommunestyret tar rapporten pr 2. tertial 2016 angående økonomisk status til
etterretning
Det gjøres følgende budsjettjusteringer:
1. Egenkapitalkrav fra KLP på 2,4 millioner kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond
2. Reserven avsatt til helse og omsorg brukes å dekke inn merforbruket på
sykehjemmet

Konto
052900.1100.180.0102

Beløp
2 404
367

Tekst
EK-tilskudd KLP 2016 - kjøp av aksjer og
andeler
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097000.1100.880.0102
157000.0906.180
194000.0904.880
149000.0001.254
149090.4100.253

- 2 404
367
2 404
367
- 2 404
367
- 3 000
000
3 000
000

EK-tilskudd KLP 2016 -overf. fra
driftsregnskapet
EK-tilskudd KLP 2016 - overf. til
invest.regnsk.
EK-tilskudd KLP 2016 – bruk av disp.fond
Reserve til helse og omsorg
Økt bevilgning sykehjemmet

099/16: Eiendomsskatt på bolig - hva kan dette bety for inntektssiden i
budsjettet
Innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Ordfører foreslo at innstillingen endres til: "- tas til orientering" (ikke etterretning).
Innstillingen med endring som foreslått av ordfører ble enstemmig vedtatt.

FSK- 072/16VEDTAK:
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Nils Arne Haldorsen (FrP) fremmet følgende forslag:
"Nesodden kommune vurderer ikke eiendomsskatt i inneværende periode."
Votering:
FrP sitt forslag fikk 9 stemmer (2 FrP, 7 H) og falt.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

7

KST- 099/16VEDTAK:
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering.

100/16: Vintervedlikehold private veier
Innstilling:
a. Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av vintervedlikehold kun for
kommunale veier.
b. Administrasjonen bes ta kontakt med veilagene for å drøfte interessen og
muligheten for hvordan opsjonen, «lilla veier» (strategisk viktige private veier i
Hovedplan vei), i anskaffelse 1 kan tas i bruk.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak angående dette og
som også finner evt. dekning for en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,-.

BEHANDLING I PLAN- OG TEKNIKKUTVALGET
06.09.2016
Claudia Behrens (SV) fremmet følgende forslag:
"Primært:
Saken utsettes.
Sekundært, tilleggsforslag:
1) Veiplanen gjennomgås og rettes slik forutsatt ved vedtak av planen. Dette innebærer at
veier ikke bør deles i flere avsnitt med forskjellige eierskap, og at det tas kontakt med velene
slik at veiene får korrekt fargesetting."
Rødt og FRP fremmet følgende fellesforslag:
"Vi mener at alle private veier skal få vintervedlikehold så som strøing, måking, armatur og
bytting av pærer da alle betaler inn skatt."
Votering:
SVs forslag om utsettelse fikk 1 stemme og falt. (1 SV)
Fellesforslaget fra Rødt og FRP fikk 3 stemmer og falt. (1 R, 1 SV, 1 FRP)
Innstillingens alternativ A uten alternativ B ble satt opp mot alternativ A og B som ble
vedtatt mot to stemmer (2 AP)
SVs sekundære tilleggsforslag blir oversendt til administrasjonen
PT- 094/16VEDTAK:
a. Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av vintervedlikehold kun for
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kommunale veier.
b. Administrasjonen bes ta kontakt med veilagene for å drøfte interessen og
muligheten for hvordan opsjonen, «lilla veier» (strategisk viktige private veier i
Hovedplan vei), i anskaffelse 1 kan tas i bruk.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak angående dette og
som også finner evt. dekning for en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,-.
BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Christian Holm (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV/Rødt:
"Alle private veier skal få vintervedlikehold så som strøing, måking, armatur og bytting av
pærer."
Subsidiært fremmet Holm SV sitt forslag fra Plan- og teknikkutvalget som følger:
1) "Veiplanen gjennomgås og rettes slik forutsatt ved vedtak av planen. Dette innebærer at
veier ikke bør deles i flere avsnitt med forskjellige eierskap, og at det tas kontakt med velene
slik at veiene får korrekt fargesetting."
Votering:
Fellesforslaget fra SV/Rødt ble satt opp mot innstillingen. Fellesforslaget fikk 2 stemmer (1
SV, 1 R) og falt.
Subsidiært forslag ble ikke votert over. Forslaget er oversendt administrasjonen.

FSK- 073/16VEDTAK:
a. Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av vintervedlikehold kun for
kommunale veier.
b. Administrasjonen bes ta kontakt med veilagene for å drøfte interessen og
muligheten for hvordan opsjonen, «lilla veier» (strategisk viktige private veier i
Hovedplan vei), i anskaffelse 1 kan tas i bruk.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak angående dette og
som også finner evt. dekning for en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,-.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:
Motforslag til formannskapets innstilling punkt A.
·

"Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av vintervedlikehold for
kommunale veier og velveier som tidligere.
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·

Vedlikehold av armatur og bytting av pærer gjøres for både kommunale veier og
velveier som tidligere."

Rødt sitt forslag ble støttet av FrP og SV og votert over som fellesforslag.
Votering:
Fellesforslag fra Rødt/Frp/SV fikk 9 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV) og falt.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

KST- 100/16VEDTAK:
a. Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av vintervedlikehold kun for
kommunale veier.
b. Administrasjonen bes ta kontakt med veilagene for å drøfte interessen og
muligheten for hvordan opsjonen, «lilla veier» (strategisk viktige private veier i
Hovedplan vei), i anskaffelse 1 kan tas i bruk.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak angående dette og
som også finner evt. dekning for en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,-.

101/16: Nesodden tennishall - søknad om ny garanti - lånekonvertering
Innstilling:
1.
Nesodden kommune stiller selvskyldnergaranti for Nesodden tennisklubb for
eventuelt lån på inntil kr 4 850 000,- pluss inntil 10 %, for eventuelle renter og
omkostninger, i Norges kommunalbank.
2. Tidligere Simple garanti bortfaller, ved konvertering og oppgjør med dagens
långiver.
3. Garantien gjelder til 31 12 2032, og reduseres i takt med nedbetalingene fra
låntaker.
4. Garantien er avhengig av Fylkesmannens godkjenning.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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FSK- 074/16VEDTAK:
1. Nesodden kommune stiller selvskyldnergaranti for Nesodden tennisklubb for
eventuelt lån på inntil kr 4 850 000,- pluss inntil 10 %, for eventuelle renter og
omkostninger, i Norges kommunalbank.
2. Tidligere Simple garanti bortfaller, ved konvertering og oppgjør med dagens
långiver.
3. Garantien gjelder til 31 12 2032, og reduseres i takt med nedbetalingene fra
låntaker.
4. Garantien er avhengig av Fylkesmannens godkjenning.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 101/16VEDTAK:
1. Nesodden kommune stiller selvskyldnergaranti for Nesodden tennisklubb for
eventuelt lån på inntil kr 4 850 000,- pluss inntil 10 %, for eventuelle renter og
omkostninger, i Norges kommunalbank.
2. Tidligere Simple garanti bortfaller, ved konvertering og oppgjør med dagens
långiver.
3. Garantien gjelder til 31 12 2032, og reduseres i takt med nedbetalingene fra
låntaker.
4. Garantien er avhengig av Fylkesmannens godkjenning.

102/16: Ny kommunelov - høring - diskusjonsgrunnlag
Innstilling:

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
31.08.2016
Saken ble utsatt til neste møte.
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FSK- 065/16VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
07.09.2016
Saken ble drøftet, men ikke realitetsbehandlet. Saken tas opp i neste formannskap og
kommunestyre.
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:
1. Nesodden kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Fagforbundet.
For øvrig viser Nesodden kommune til Kommunal Rapport torsdag 1. september 2016:
«Frykter heksejakt og svekket folkestyre».
Her advarer professor Jan Fridtjof Bernt at Kommunelovutvalgets forslaget om utvidet
innsynsrett og taushetsplikt slik det er behandlet i NOU 2016:4, kapittel 15. Utvalget foreslår
at interne opplysninger som folkevalgte får tilgang til gjennom et utvidet innsyn, skal være
taushetsbelagte og unntatt offentlighet. Kommunal rapport viser til at «Folkevalgte som gir
ut eller refererer til dokumenter uten at bystyret har godkjent det på forhånd, skal kunne
dømmer etter straffelovens bestemmelser. Det betyr fengselsstraff».
Forslag til vedtak:
Nesodden kommune anbefaler at dette forslaget fra kommunelovutvalget, tas ut.
Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende forslag:
"Anbefaler og støtter bruk av betegnelsen "Kommunedirektør".
Forslagene følger møteprotokollen. Skriftlige innspill sendes formannskapssekretær.
KST- 087/16VEDTAK:
Saken ble ikke realitetsbehandlet.
BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Følgende utkast fra ordfører er innstilling i saken:
Utkast til høringsuttalelse, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven)
Nesodden kommune støtter i hovedsak forslaget til ny kommunelov. Loven vil danne en
milepæl gjennom å lovfeste kommunalt selvstyre, og lovfesting av legalitetsprinsippet vil
bidra til likeverdighet mellom kommune og stat. Lovutkastet inneholder mange gode forslag
egnet til å styrke det lokale selvstyret, og slik bidra til en mer velfungerende
kommunesektor.
I det følgende er Nesodden kommunes merknader:
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Kapittel 6, § 6-2 Valg av ordfører
Nesodden kommune har deltatt i forsøksordningen med direkte valg av ordfører, og foreslår
med bakgrunn i evalueringer av og egne erfaringer med ordningen, at muligheten for direkte
valg ikke innføres. Det er gode grunner til å videreføre dagens ordning, der ordfører velges
av kommunestyret og har et flertall av de folkevalgte bak seg. Kommunestyret står til ansvar
for velgerne og har et felles ansvar for den politiske styringen av kommunen. Ordføreren er
del av dette fellesskapet, og det er en klar fordel at ordfører har den styrken og det ansvaret
det er å ha blitt valgt av kommunestyret. Hensynet til kommunestyrets kollektive ansvar bør
veie tyngre enn hensynet til at det enkelte kommunestyre får større handlefrihet og
innbyggerne større påvirkning ved valg av ordfører. Forsøkene med direkte valg i 1999 og
2003 ble lansert av demokratihensyn. Direkte valg var ment å gi større valgdeltakelse.
Evalueringen viste at forsøkene ikke ga økt deltakelse. I den grad direkte valg av ordfører
hadde effektpå valgdeltakelsen, var det omvendt: Deltakelsen gikk ned. Direkte valg ga økt
personfokus, og hadde små konsekvenser for velgernes interesse og engasjement. Det er
grunn til å merke seg at Likestillings- og diskrimineringsombudet var sterkt kritisk til
ordningen, som medførte svært lav kvinneandel blant direktevalgte ordførere. LDO advarte
som følge av dette mot å innføre denne og andre ordninger som befester diskriminering og
motvirker et levedyktig demokrati. Nesodden kommune vil endelig framheve det uheldige i
at lovforslaget åpner for ulike og skiftende valgsystemer kommuner i mellom. Utvalget
framholder at det bør være noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for
hvordan de folkevalgte organene skal være, for å sikre forutsigbarhet, likhet og
gjenkjennelighet mellom kommuner. Dette er et viktig hensyn som bør veie tungt også når
det gjelder valgsystem.
Dissens, merknad fra mindretall (antall, parti):
Kapittel 7, § 7-11 Suspensjon o.l.
Forslaget om at kommunestyret selv kan vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved
sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket, støttes ikke. Gjeldende rett har lagt en
bevisst valgt høy terskel for at folkevalgte skal kunne tvinges til å fratre, de samme
hensynene bør legges til grunn i ny kommunelov. Videre bør ikke kravene til begrunnelse for
å frata en folkevalgt vervet være svakere og mer utydelige enn kravene som begrunner
suspensjon av folkevalgte. Spørsmålet om skikkethet vil måtte avgjøres av skjønn, det blir
vanskelig å utøve skjønnet løsrevet fra politiske overveielser, og det er vanskelig å se
begrunnelsen for å innføre regler ut over strafferettsbestemmelsene.
Kapittel 8, § 8-3 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. Taushetsplikt
Nesodden kommune vil framheve betydningen av å lovfeste utvidet innsynsrett for
folkevalgte. Selv om dette kun er en presisering av gjeldende rett, og jevnt over er i tråd med
dagens praksis, innebærer det i praksis en styrking av lokaldemokratiet.
Kapittel 12, § 12-1 Innbyggerforslag
Forslaget om å heve terskelen for innbyggerforslag støttes ikke. Dette vil kunne svekke
innbyggerdeltakelsen.
Kapittel 13, § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Nesodden kommune er i utgangspunktet for kjønnsnøytrale titler og støtter forslaget om å
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innføre kommunedirektør som tittel på lederen for kommunens administrasjon. Tittelen
administrasjonssjef er i liten grad tatt i bruk, og den foreslåtte nye tittelen fremstår som mer
tydelig og forståelig. Dersom endringen vedtas, bør den forutsettes iverksatt i alle
kommuner, slik at ikke rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør brukes om
hverandre.
Kapittel 31, § 31-6 Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Nesodden kommune støtter flertallets forslag om at fylkesmannen gis myndighet til å
koordinere statlige tilsyn, og mener dette vil bidra til mer helhetlige vurderinger, mer
effektive beslutningsprosesser, og mindre bruk av tid og ressurser både lokalt og for regional
stat. (På samme måte og av samme årsak mener Nesodden kommune at fylkesmannen bør
koordinere statlige innsigelser etter Plan- og bygningsloven.

Christian Holm (SV) fremmet følgende forslag:
Høringsuttalelse ny kommunelov, forslag fra SV
Forslagene tar utgangspunkt i ordførerens forslag. Det følgende er derfor endringsforslag,
evt. dissenser/merknad fra mindretall (jf. ordførerens mal):
Kapittel 6, § 6-2 Valg av ordfører
Nesodden kommune støtter forslaget om å åpne for direkte folkevalgt ordfører, slik det ble
praktisert av om lag 50 kommuner gjennom forsøksordningen 2003-11.
Debatten omkring avslutningen av forsøksordningen var begrenset, og deltagerkommunene
ble ikke hørt. Erfaringene fra disse var i all hovedsak gode, og et stort flertall av dem ønsket å
videreføre ordningen. De har blant annet pekt på at det ga et bedre tillitsforhold mellom
befolkningen og de folkevalgte, og bedre samarbeidsforhold politikerne i mellom.
Det samme gjelder velgerne i disse kommunene, så langt dette har vært kartlagt. I
evalueringen av 2003-valget går det frem at ”Et meget stort flertall av velgerne mener
ordningen gir dem mer innflytelse, og at den bør gjøres til en permanent ordning” (”Når
folket får velge”, Marcus Buch, Helge O. Larsen og Tord Willumsen, Kommuneforlaget 2006
s. 147). På spørsmålet om velgerne opplevde større innflytelse var svaret ”et klart ja” (s. 81).
Bl.a. var 70 % helt eller delvis enig i at politikerne ble mer lydhøre (s. 79). Evalueringen peker
på at det kan finnes ulemper og svakheter, men oppsummerer at det er færre argumenter
mot ordningen enn forden (s. 137).
Ett av målene for forsøksordningen var å motvirke synkende valgoppslutning. At dette ikke
ble nådd ser ut til å ha vært viktigste argument for å avslutte den. Ettersom det var en rekke
andre positive erfaringer, og valgdeltagelsen ikke gikk tilbake, bør dette likevel ikke være
argument mot ordningen i seg selv. Erfaringen fra Nesodden er dessuten at velgere som ikke
deltok i partivalget likevel tok del i ordførervalget. Dette vises ikke i de samlete tallene, som
kun måler oppslutningen om partivalget. Dessuten peker evalueringen av de to første fasene
i forsøksordningen på at direktevalget bidro til økt politisk interesse og oppmerksomhet.
Videre ble det lagt vekt på utfordringene med ordførere som mangler flertall i
kommunestyret. Evalueringen tyder på at dette ikke skapte større problemer. Der det var
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slik, fant man stort sett frem til gode samarbeidsforhold. Kommunene styres etter
formannskapsmodellen, som dyrker samarbeidet. Målet er gjerne omforente løsninger, og
dette med posisjon og opposisjon og flertall og mindretall kan komme mer i bakgrunnen.
Erfaringene fra forsøkskommunene tilsier at samarbeidet partiene i mellom ble styrket, ikke
minst som følge av konfliktnivået omkring konstitueringen ble langt lavere. Etter
konstitueringen i 2003 svarte 26 av 34 ordførere at det ble mindre hestehandel. Bare to
kommuner opplevde en ”vanskelig” konstituering (s. 95). De øvrige 32 karakteriserte den
som ”lett” eller ”enstemmig” (s. 93).
Det er også reist bekymring for at direkte valg kan true kommunestyrets rolle som kollektivt
organ, dvs. at kommunestyrets rolle svekkes. Dette synes ikke å ha vært tilfelles i de 50
kommunene som deltok. Det er også vanskelig å se at en ordning samtidigskal medføre at
kommunestyret overkjører de direktevalgte ordførerne, og at kommunestyret kommer mer i
bakgrunnen.
Kapittel 8, § 8-3Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. Taushetsplikt
Nesodden kommune mener den foreslåtte modellen for lovfestet innsynsrett og utvidet
taushetsplikt for folkevalgte ikke bør vedtas. Den utvidete taushetsplikten kan medføre at
folkevalgte stilles i en vanskelig posisjon om de hindres fra å kunne redegjøre utad for hva
som har vært forutsetningene for en beslutning, og koblingen av innsynsrett og taushetsplikt
representerer et klart brudd med tradisjonen der det er et tydelig skille mellom
administrasjon og politikk. Nesodden kommune stiller seg her bak synspunktene til
professorene Jan Fridthjof Bernt og Harald Baldersheim, slik de er gjengitt i Kommunal
Rapport 1.9.2016 s. 4.
Kapittel 13, § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Nesodden kommune er i utgangspunktet for kjønnsnøytrale titler, men mener forslaget om å
bytte rådmannstittelen ut med «kommunedirektør» ikke gir et riktig bilde av hva stillingen
rommer. Direktørtittelen peker ensidig på administrasjonssjefens rolle overfor de ansatte og
organisasjonen, mens «rådmann» viser til rollen/oppgaven overfor kommunestyret som det
styrende organet. Dette forholdet er et bærende element i formannskapsmodellen som
styringsmodell for kommunene. Direktørtittelen utydeliggjør den store forskjellen mellom en
kommune og en bedrift. Nesodden kommune ser det som lite ønskelig at kommunene slik
må fortsette «new public management»-trenden med å overta begreper fra næringslivet.
Nesodden kommune foreslår i stedet tentativt at en mann som innehar stillingen tituleres
‘rådmann’, mens en kvinne tituleres ‘rådkvinne’ – på linje med for eksempel
‘pressetalskvinne’.

Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag:
"Nesodden kommune vil foreslå at tittelen rådmann endres til administrasjonssjef."
Votering:
Forslag fra SV til § 6.2 Valg av ordfører fikk 3 stemmer (1 MdG, 1 R, 1 SV) og falt.
Forslag fra SV til § 8.3 Utvidet innsynsrett osv, ble enstemmig vedtatt (ordførers forslag
utgår).
Forslag fra SV til § 13.1 Kommunedirektør, med alternativ som foreslått av Rødt fikk 2
stemmer (1 R, 1 SV) og falt.
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Forslag fra SV til § 13.1 ble satt opp mot ordførers forslag til samme. SV sitt forslag fikk 2
stemmer (1 R, 1 SV) og falt.

FSK- 075/16VEDTAK:
Utkast til høringsuttalelse, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven)
Nesodden kommune støtter i hovedsak forslaget til ny kommunelov. Loven vil danne en
milepæl gjennom å lovfeste kommunalt selvstyre, og lovfesting av legalitetsprinsippet vil
bidra til likeverdighet mellom kommune og stat. Lovutkastet inneholder mange gode forslag
egnet til å styrke det lokale selvstyret, og slik bidra til en mer velfungerende
kommunesektor.
I det følgende er Nesodden kommunes merknader:
Kapittel 6, § 6-2 Valg av ordfører
Nesodden kommune har deltatt i forsøksordningen med direkte valg av ordfører, og foreslår
med bakgrunn i evalueringer av og egne erfaringer med ordningen, at muligheten for direkte
valg ikke innføres. Det er gode grunner til å videreføre dagens ordning, der ordfører velges
av kommunestyret og har et flertall av de folkevalgte bak seg. Kommunestyret står til ansvar
for velgerne og har et felles ansvar for den politiske styringen av kommunen. Ordføreren er
del av dette fellesskapet, og det er en klar fordel at ordfører har den styrken og det ansvaret
det er å ha blitt valgt av kommunestyret. Hensynet til kommunestyrets kollektive ansvar bør
veie tyngre enn hensynet til at det enkelte kommunestyre får større handlefrihet og
innbyggerne større påvirkning ved valg av ordfører. Forsøkene med direkte valg i 1999 og
2003 ble lansert av demokratihensyn. Direkte valg var ment å gi større valgdeltakelse.
Evalueringen viste at forsøkene ikke ga økt deltakelse. I den grad direkte valg av ordfører
hadde effektpå valgdeltakelsen, var det omvendt: Deltakelsen gikk ned. Direkte valg ga økt
personfokus, og hadde små konsekvenser for velgernes interesse og engasjement. Det er
grunn til å merke seg at Likestillings- og diskrimineringsombudet var sterkt kritisk til
ordningen, som medførte svært lav kvinneandel blant direktevalgte ordførere. LDO advarte
som følge av dette mot å innføre denne og andre ordninger som befester diskriminering og
motvirker et levedyktig demokrati. Nesodden kommune vil endelig framheve det uheldige i
at lovforslaget åpner for ulike og skiftende valgsystemer kommuner i mellom. Utvalget
framholder at det bør være noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for
hvordan de folkevalgte organene skal være, for å sikre forutsigbarhet, likhet og
gjenkjennelighet mellom kommuner. Dette er et viktig hensyn som bør veie tungt også når
det gjelder valgsystem.
Dissens, merknad fra mindretall (1 MdG, 1 R, 1 SV):
"Nesodden kommune støtter forslaget om å åpne for direkte folkevalgt ordfører, slik det ble
praktisert av om lag 50 kommuner gjennom forsøksordningen 2003-11.
Debatten omkring avslutningen av forsøksordningen var begrenset, og deltagerkommunene
ble ikke hørt. Erfaringene fra disse var i all hovedsak gode, og et stort flertall av dem ønsket å
videreføre ordningen. De har blant annet pekt på at det ga et bedre tillitsforhold mellom
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befolkningen og de folkevalgte, og bedre samarbeidsforhold politikerne i mellom.
Det samme gjelder velgerne i disse kommunene, så langt dette har vært kartlagt. I
evalueringen av 2003-valget går det frem at ”Et meget stort flertall av velgerne mener
ordningen gir dem mer innflytelse, og at den bør gjøres til en permanent ordning” (”Når
folket får velge”, Marcus Buch, Helge O. Larsen og Tord Willumsen, Kommuneforlaget 2006
s. 147). På spørsmålet om velgerne opplevde større innflytelse var svaret ”et klart ja” (s. 81).
Bl.a. var 70 % helt eller delvis enig i at politikerne ble mer lydhøre (s. 79). Evalueringen peker
på at det kan finnes ulemper og svakheter, men oppsummerer at det er færre argumenter
mot ordningen enn forden (s. 137).
Ett av målene for forsøksordningen var å motvirke synkende valgoppslutning. At dette ikke
ble nådd ser ut til å ha vært viktigste argument for å avslutte den. Ettersom det var en rekke
andre positive erfaringer, og valgdeltagelsen ikke gikk tilbake, bør dette likevel ikke være
argument mot ordningen i seg selv. Erfaringen fra Nesodden er dessuten at velgere som ikke
deltok i partivalget likevel tok del i ordførervalget. Dette vises ikke i de samlete tallene, som
kun måler oppslutningen om partivalget. Dessuten peker evalueringen av de to første fasene
i forsøksordningen på at direktevalget bidro til økt politisk interesse og oppmerksomhet.
Videre ble det lagt vekt på utfordringene med ordførere som mangler flertall i
kommunestyret. Evalueringen tyder på at dette ikke skapte større problemer. Der det var slik,
fant man stort sett frem til gode samarbeidsforhold. Kommunene styres etter
formannskapsmodellen, som dyrker samarbeidet. Målet er gjerne omforente løsninger, og
dette med posisjon og opposisjon og flertall og mindretall kan komme mer i bakgrunnen.
Erfaringene fra forsøkskommunene tilsier at samarbeidet partiene i mellom ble styrket, ikke
minst som følge av konfliktnivået omkring konstitueringen ble langt lavere. Etter
konstitueringen i 2003 svarte 26 av 34 ordførere at det ble mindre hestehandel. Bare to
kommuner opplevde en ”vanskelig” konstituering (s. 95). De øvrige 32 karakteriserte den
som ”lett” eller ”enstemmig” (s. 93).
Det er også reist bekymring for at direkte valg kan true kommunestyrets rolle som kollektivt
organ, dvs. at kommunestyrets rolle svekkes. Dette synes ikke å ha vært tilfelles i de 50
kommunene som deltok. Det er også vanskelig å se at en ordning samtidigskal medføre at
kommunestyret overkjører de direktevalgte ordførerne, og at kommunestyret kommer mer i
bakgrunnen."
Kapittel 7, § 7-11 Suspensjon o.l.
Forslaget om at kommunestyret selv kan vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved
sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket, støttes ikke. Gjeldende rett har lagt en
bevisst valgt høy terskel for at folkevalgte skal kunne tvinges til å fratre, de samme
hensynene bør legges til grunn i ny kommunelov. Videre bør ikke kravene til begrunnelse for
å frata en folkevalgt vervet være svakere og mer utydelige enn kravene som begrunner
suspensjon av folkevalgte. Spørsmålet om skikkethet vil måtte avgjøres av skjønn, det blir
vanskelig å utøve skjønnet løsrevet fra politiske overveielser, og det er vanskelig å se
begrunnelsen for å innføre regler ut over strafferettsbestemmelsene.
Kapittel 8, § 8-3 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. Taushetsplikt
Nesodden kommune mener den foreslåtte modellen for lovfestet innsynsrett og utvidet
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taushetsplikt for folkevalgte ikke bør vedtas. Den utvidete taushetsplikten kan medføre at
folkevalgte stilles i en vanskelig posisjon om de hindres fra å kunne redegjøre utad for hva
som har vært forutsetningene for en beslutning, og koblingen av innsynsrett og taushetsplikt
representerer et klart brudd med tradisjonen der det er et tydelig skille mellom
administrasjon og politikk. Nesodden kommune stiller seg her bak synspunktene til
professorene Jan Fridthjof Bernt og Harald Baldersheim, slik de er gjengitt i Kommunal
Rapport 1.9.2016 s. 4.
Kapittel 12, § 12-1 Innbyggerforslag
Forslaget om å heve terskelen for innbyggerforslag støttes ikke. Dette vil kunne svekke
innbyggerdeltakelsen.
Kapittel 13, § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Nesodden kommune er i utgangspunktet for kjønnsnøytrale titler og støtter forslaget om å
innføre kommunedirektør som tittel på lederen for kommunens administrasjon. Tittelen
administrasjonssjef er i liten grad tatt i bruk, og den foreslåtte nye tittelen fremstår som mer
tydelig og forståelig. Dersom endringen vedtas, bør den forutsettes iverksatt i alle
kommuner, slik at ikke rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør brukes om
hverandre.
Dissens, merknad fra mindretall (1 R, 1 SV):
"Nesodden kommune vil foreslå at tittelen rådmann endres til administrasjonssjef."
"Nesodden kommune er i utgangspunktet for kjønnsnøytrale titler, men mener forslaget om
å bytte rådmannstittelen ut med «kommunedirektør» ikke gir et riktig bilde av hva stillingen
rommer. Direktørtittelen peker ensidig på administrasjonssjefens rolle overfor de ansatte og
organisasjonen, mens «rådmann» viser til rollen/oppgaven overfor kommunestyret som det
styrende organet. Dette forholdet er et bærende element i formannskapsmodellen som
styringsmodell for kommunene. Direktørtittelen utydeliggjør den store forskjellen mellom en
kommune og en bedrift. Nesodden kommune ser det som lite ønskelig at kommunene slik må
fortsette «new public management»-trenden med å overta begreper fra næringslivet.
Nesodden kommune foreslår i stedet tentativt at en mann som innehar stillingen tituleres
‘rådmann’, mens en kvinne tituleres ‘rådkvinne’ – på linje med for eksempel
‘pressetalskvinne’."
Kapittel 31, § 31-6 Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Nesodden kommune støtter flertallets forslag om at fylkesmannen gis myndighet til å
koordinere statlige tilsyn, og mener dette vil bidra til mer helhetlige vurderinger, mer
effektive beslutningsprosesser, og mindre bruk av tid og ressurser både lokalt og for regional
stat. (På samme måte og av samme årsak mener Nesodden kommune at fylkesmannen bør
koordinere statlige innsigelser etter Plan- og bygningsloven.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
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Ordfører orienterte om at høringsuttalelse med dissensmerknader er lagt til grunn ved
voteringen.
Kjellaug Myhre (R) fremmet følgende forslag som nytt punkt:
"Nesodden kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Fagforbundet."
SV frafaller sitt forslag til § 13.1 og støtter Rødt sitt forslag om "administrasjonssjef".
Votering:
Rødt/SV sitt forslag om "administrasjonssjef" fikk 9 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV) og falt.
Tilleggsforslaget fra Rødt vedr. uttalelse fra Fagforbundet fikk 7 stemmer (1 KrF, 2 R, 4 SV) og
falt.
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

KST- 102/16VEDTAK:
Utkast til høringsuttalelse, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven)
Nesodden kommune støtter i hovedsak forslaget til ny kommunelov. Loven vil danne en
milepæl gjennom å lovfeste kommunalt selvstyre, og lovfesting av legalitetsprinsippet vil
bidra til likeverdighet mellom kommune og stat. Lovutkastet inneholder mange gode forslag
egnet til å styrke det lokale selvstyret, og slik bidra til en mer velfungerende
kommunesektor.
I det følgende er Nesodden kommunes merknader:
Kapittel 6, § 6-2 Valg av ordfører
Nesodden kommune har deltatt i forsøksordningen med direkte valg av ordfører, og foreslår
med bakgrunn i evalueringer av og egne erfaringer med ordningen, at muligheten for direkte
valg ikke innføres. Det er gode grunner til å videreføre dagens ordning, der ordfører velges
av kommunestyret og har et flertall av de folkevalgte bak seg. Kommunestyret står til ansvar
for velgerne og har et felles ansvar for den politiske styringen av kommunen. Ordføreren er
del av dette fellesskapet, og det er en klar fordel at ordfører har den styrken og det ansvaret
det er å ha blitt valgt av kommunestyret. Hensynet til kommunestyrets kollektive ansvar bør
veie tyngre enn hensynet til at det enkelte kommunestyre får større handlefrihet og
innbyggerne større påvirkning ved valg av ordfører. Forsøkene med direkte valg i 1999 og
2003 ble lansert av demokratihensyn. Direkte valg var ment å gi større valgdeltakelse.
Evalueringen viste at forsøkene ikke ga økt deltakelse. I den grad direkte valg av ordfører
hadde effektpå valgdeltakelsen, var det omvendt: Deltakelsen gikk ned. Direkte valg ga økt
personfokus, og hadde små konsekvenser for velgernes interesse og engasjement. Det er
grunn til å merke seg at Likestillings- og diskrimineringsombudet var sterkt kritisk til
ordningen, som medførte svært lav kvinneandel blant direktevalgte ordførere. LDO advarte
som følge av dette mot å innføre denne og andre ordninger som befester diskriminering og
motvirker et levedyktig demokrati. Nesodden kommune vil endelig framheve det uheldige i
at lovforslaget åpner for ulike og skiftende valgsystemer kommuner i mellom. Utvalget
framholder at det bør være noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for
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hvordan de folkevalgte organene skal være, for å sikre forutsigbarhet, likhet og
gjenkjennelighet mellom kommuner. Dette er et viktig hensyn som bør veie tungt også når
det gjelder valgsystem.
Dissens, merknad fra mindretall (1 MdG, 1 R, 1 SV):
"Nesodden kommune støtter forslaget om å åpne for direkte folkevalgt ordfører, slik det ble
praktisert av om lag 50 kommuner gjennom forsøksordningen 2003-11.
Debatten omkring avslutningen av forsøksordningen var begrenset, og deltagerkommunene
ble ikke hørt. Erfaringene fra disse var i all hovedsak gode, og et stort flertall av dem ønsket å
videreføre ordningen. De har blant annet pekt på at det ga et bedre tillitsforhold mellom
befolkningen og de folkevalgte, og bedre samarbeidsforhold politikerne i mellom.
Det samme gjelder velgerne i disse kommunene, så langt dette har vært kartlagt. I
evalueringen av 2003-valget går det frem at ”Et meget stort flertall av velgerne mener
ordningen gir dem mer innflytelse, og at den bør gjøres til en permanent ordning” (”Når
folket får velge”, Marcus Buch, Helge O. Larsen og Tord Willumsen, Kommuneforlaget 2006
s. 147). På spørsmålet om velgerne opplevde større innflytelse var svaret ”et klart ja” (s. 81).
Bl.a. var 70 % helt eller delvis enig i at politikerne ble mer lydhøre (s. 79). Evalueringen peker
på at det kan finnes ulemper og svakheter, men oppsummerer at det er færre argumenter
mot ordningen enn forden (s. 137).
Ett av målene for forsøksordningen var å motvirke synkende valgoppslutning. At dette ikke
ble nådd ser ut til å ha vært viktigste argument for å avslutte den. Ettersom det var en rekke
andre positive erfaringer, og valgdeltagelsen ikke gikk tilbake, bør dette likevel ikke være
argument mot ordningen i seg selv. Erfaringen fra Nesodden er dessuten at velgere som ikke
deltok i partivalget likevel tok del i ordførervalget. Dette vises ikke i de samlete tallene, som
kun måler oppslutningen om partivalget. Dessuten peker evalueringen av de to første fasene
i forsøksordningen på at direktevalget bidro til økt politisk interesse og oppmerksomhet.
Videre ble det lagt vekt på utfordringene med ordførere som mangler flertall i
kommunestyret. Evalueringen tyder på at dette ikke skapte større problemer. Der det var slik,
fant man stort sett frem til gode samarbeidsforhold. Kommunene styres etter
formannskapsmodellen, som dyrker samarbeidet. Målet er gjerne omforente løsninger, og
dette med posisjon og opposisjon og flertall og mindretall kan komme mer i bakgrunnen.
Erfaringene fra forsøkskommunene tilsier at samarbeidet partiene i mellom ble styrket, ikke
minst som følge av konfliktnivået omkring konstitueringen ble langt lavere. Etter
konstitueringen i 2003 svarte 26 av 34 ordførere at det ble mindre hestehandel. Bare to
kommuner opplevde en ”vanskelig” konstituering (s. 95). De øvrige 32 karakteriserte den
som ”lett” eller ”enstemmig” (s. 93).
Det er også reist bekymring for at direkte valg kan true kommunestyrets rolle som kollektivt
organ, dvs. at kommunestyrets rolle svekkes. Dette synes ikke å ha vært tilfelles i de 50
kommunene som deltok. Det er også vanskelig å se at en ordning samtidigskal medføre at
kommunestyret overkjører de direktevalgte ordførerne, og at kommunestyret kommer mer i
bakgrunnen."
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Kapittel 7, § 7-11 Suspensjon o.l.
Forslaget om at kommunestyret selv kan vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved
sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket, støttes ikke. Gjeldende rett har lagt en
bevisst valgt høy terskel for at folkevalgte skal kunne tvinges til å fratre, de samme
hensynene bør legges til grunn i ny kommunelov. Videre bør ikke kravene til begrunnelse for
å frata en folkevalgt vervet være svakere og mer utydelige enn kravene som begrunner
suspensjon av folkevalgte. Spørsmålet om skikkethet vil måtte avgjøres av skjønn, det blir
vanskelig å utøve skjønnet løsrevet fra politiske overveielser, og det er vanskelig å se
begrunnelsen for å innføre regler ut over strafferettsbestemmelsene.
Kapittel 8, § 8-3 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. Taushetsplikt
Nesodden kommune mener den foreslåtte modellen for lovfestet innsynsrett og utvidet
taushetsplikt for folkevalgte ikke bør vedtas. Den utvidete taushetsplikten kan medføre at
folkevalgte stilles i en vanskelig posisjon om de hindres fra å kunne redegjøre utad for hva
som har vært forutsetningene for en beslutning, og koblingen av innsynsrett og taushetsplikt
representerer et klart brudd med tradisjonen der det er et tydelig skille mellom
administrasjon og politikk. Nesodden kommune stiller seg her bak synspunktene til
professorene Jan Fridthjof Bernt og Harald Baldersheim, slik de er gjengitt i Kommunal
Rapport 1.9.2016 s. 4.
Kapittel 12, § 12-1 Innbyggerforslag
Forslaget om å heve terskelen for innbyggerforslag støttes ikke. Dette vil kunne svekke
innbyggerdeltakelsen.
Kapittel 13, § 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Nesodden kommune er i utgangspunktet for kjønnsnøytrale titler og støtter forslaget om å
innføre kommunedirektør som tittel på lederen for kommunens administrasjon. Tittelen
administrasjonssjef er i liten grad tatt i bruk, og den foreslåtte nye tittelen fremstår som mer
tydelig og forståelig. Dersom endringen vedtas, bør den forutsettes iverksatt i alle
kommuner, slik at ikke rådmann/administrasjonssjef/kommunedirektør brukes om
hverandre.
Dissens, merknad fra mindretall (2 FrP, 1 KrF, 2 R, 4 SV):
"Nesodden kommune vil foreslå at tittelen rådmann endres til administrasjonssjef."

Kapittel 31, § 31-6 Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Nesodden kommune støtter flertallets forslag om at fylkesmannen gis myndighet til å
koordinere statlige tilsyn, og mener dette vil bidra til mer helhetlige vurderinger, mer
effektive beslutningsprosesser, og mindre bruk av tid og ressurser både lokalt og for regional
stat. (På samme måte og av samme årsak mener Nesodden kommune at fylkesmannen bør
koordinere statlige innsigelser etter Plan- og bygningsloven.
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103/16: Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen
Innstilling:
1. Ny nasjonal rammeplan «Mangfold og fordypning» del 1 og 2 gjøres gjeldende som
generell del for Nesodden Kulturskole fra skoleåret 2016/2017.
2. Planen vil danne grunnlaget for lokale læreplaner i Nesodden kulturskole. Disse skal lages i
løpet av 2017.
3. Nye fagområder innarbeides i Kulturskolens tilbud når det er budsjettmessig dekning.
BEHANDLING I SKOLE- OG OPPVEKSTUTVALG
13.09.2016
Kommunalsjef Jorunn Lunde Jenssen og leder for Kulturskolen Trond Brenne orienterte.
Planen er oppdatert pr. 13.09.2016.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med oppdatering pr. 13.09.2016 som redegjort for
(endring av begrepet "grunnprogram" til "breddeprogram").
SKO- 020/16VEDTAK:
1. Ny nasjonal rammeplan «Mangfold og fordypning» del 1 og 2, versjon oppdatert
13.09.2016, gjøres gjeldende som generell del for Nesodden Kulturskole fra skoleåret
2016/2017.
2. Planen vil danne grunnlaget for lokale læreplaner i Nesodden kulturskole. Disse skal lages i
løpet av 2017.
3. Nye fagområder innarbeides i Kulturskolens tilbud når det er budsjettmessig dekning.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Torhild Hellstrøm (SV) fremmet følgende forslag som alternativ til pkt. 3:
"Nye fagområder innarbeides i budsjettet til kulturskolens tilbud for skoleåret 2017/2018."
Votering:
SV sitt forslag fikk 6 stemmer (4 SV, 2 R) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

KST- 103/16VEDTAK:
1. Ny nasjonal rammeplan «Mangfold og fordypning» del 1 og 2, versjon oppdatert
13.09.2016, gjøres gjeldende som generell del for Nesodden Kulturskole fra skoleåret
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2016/2017.
2. Planen vil danne grunnlaget for lokale læreplaner i Nesodden kulturskole. Disse skal lages i
løpet av 2017.
3. Nye fagområder innarbeides i Kulturskolens tilbud når det er budsjettmessig dekning.

104/16: Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold
kommunerevisjon IKS
Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS
med organisasjonsnummer 987 952 423.

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Erik Adland (H) fremmet følgende forslag:
"Formannskapet ber rådmannen fremme sak om kjøp av eksterne revisjonstjenester."
Votering:
Høyres forslag fikk 2 stemmer (2 H) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK- 079/16VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS
med organisasjonsnummer 987 952 423.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Leder av Kontrollutvalget, Arne Maus (SV) redegjorde for saken.
Jørn G. Bertelsen (H) fremmet følgende forslag:
"Kommunestyret ber Kontrollutvalget fremme sak om kjøp av eksterne revisjonstjenester."
Votering:
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Høyres forslag fikk 12 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 7 H, 2 V) og falt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KST- 104/16VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS
med organisasjonsnummer 987 952 423.

105/16: Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Leder av Kontrollutvalget, Arne Maus (SV) redegjorde for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 105/16VEDTAK:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

106/16: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020.
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2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperi

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Leder av Kontrollutvalget, Arne Maus (SV) redegjorde for saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 106/16VEDTAK:
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.

107/16: Follo distriktsrevisjon IKS – Ny selskapsavtale 2016
Innstilling:
Vedlagte forslag til ny selskapsavtale for Follo distriktsrevisjon IKS vedtas.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 107/16VEDTAK:
Vedlagte forslag til ny selskapsavtale for Follo distriktsrevisjon IKS vedtas.

108/16: Salgsbevilling for Spar Fagerstrand
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Innstilling:
Rådmannens innstilling er at søknad om salgsbevilling for Spar Fagerstrand innvilges.

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET
14.09.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
HO- 017/16VEDTAK:
Rådmannens innstilling er at søknad om salgsbevilling for Spar Fagerstrand innvilges.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST- 108/16VEDTAK:
Rådmannens innstilling er at søknad om salgsbevilling for Spar Fagerstrand innvilges.

109/16: Søknad om salgsbevilling for marked.no
rådmannens innstilling:
Søknad om salgsbevilling innvilges

BEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET
14.09.2016
Odd Edvardsen (R) foreslo å utsette saken for å få den godt nok diskutert.
Forslaget falt med 2 stemmer (R og KRF)
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (KRF)
Det ble enighet om å legge ved et felles tilleggsforslag til innstillingen som ble enstemmig
vedtatt:
- HO-utvalget anbefaler Kommunestyret følgende: Administrasjonen bes om å komme tilbake
med en redegjørelse for hvordan Nesodden kommune kan sikre en effektiv kontroll med
alkoholsalg ved varehandel på nett.
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HO- 018/16VEDTAK:
Søknad om salgsbevilling innvilges.
HO-utvalget anbefaler Kommunestyret følgende:
Administrasjonen bes om å komme tilbake med en redegjørelse for hvordan Nesodden
kommune kan sikre en effektiv kontroll med alkoholsalg ved varehandel på nett.

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Tone Frønes (AP) tok opp forslag fra Helse- og omsorgsutvalget som følger:
"Administrasjonen bes om å komme tilbake med en redegjørelse for hvordan Nesodden
kommune kan sikre en effektiv kontroll med alkoholsalg ved varehandel på nett."
Kjellaug Myhre (R) tok opp utsettelsesforslaget fremmet i Helse- og omsorgsutvalget.
Votering:
Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer (1 KrF, 2 R, 4 SV) og falt.
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (1 KrF, 2 R).
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

KST- 109/16VEDTAK:
Søknad om salgsbevilling innvilges.
Administrasjonen bes om å komme tilbake med en redegjørelse for hvordan Nesodden
kommune kan sikre en effektiv kontroll med alkoholsalg ved varehandel på nett.

111/16: Valg av forliksråd for perioden 2017-2020
Innstilling:
Som forliksråd for perioden 2017-2020 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:
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Som leder velges:

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
07.09.2016
Jørn Bertelsen (H) fremmet forslag om Mette Øverbye Adland (H) som medlem og Geir Flikke
(H) som vara.
Truls Wickholm (AP) fremmet forslag om Vivi Bratli (AP) som medlem.
Nils Arne Haldorsen (FrP) fremmet forslag om Anne Elisabeth Østeng (FrP) som medlem og
Sigve Tingvik (FrP) som vara.
Christian Holm (SV) fremmet forslag om Terje Gudbrandsen (SV) som medlem og leder.
Vidar Sæbjørnsen (MdG) fremmet forslag om Ole Solheim (MdG) som medlem.
Kommunestyret delegerte til formannskapet å foreta valgene.
Forslagene følger møteprotokollen.
KST- 090/16VEDTAK:
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å velge forliksråd for perioden 2017-2020.
BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Ordfører orienterte om at valg av forliksråd ikke kan delegeres til formannskapet, men må
velges av kommunestyret selv (jf domstolloven § 57).
Saken settes opp til behandling i kommunestyrets møte 28.09.2016.
FSK- 076/16VEDTAK:
Saken behandles i kommunestyret 28.09.2016.
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Ordfører fremmet følgende forslag på sammensetning:
"Mette Øverbye Adland (H) leder
Ole Solheim (MdG) medlem
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Karin Bjørnstad (SV) medlem
Vivi Bratlie (Ap) Vara
Geir Flikke (H) Vara
Sigve Tingvik (Frp) Vara"
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

KST- 111/16VEDTAK:
Som forliksråd for perioden 2017-2020 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Mette Øverbye Adland (H)

Vivi Bratlie (AP)

Ole Solheim (MdG)

Geir Flikke (H)

Karin Bjørnstad (SV)

Sigve Tingvik (FrP)

Som leder velges: Mette Øverbye Adland

112/16: Valg av medlem og vara til RLF etter fritak
Innstilling:
Som nytt medlem i Rådet for likestilling av funksjonshemmede velges:
………………………
Som nytt varamedlem velges:
………………………

BEHANDLING I FORMANNSKAPET
21.09.2016
Det ble ikke fremmet noen forslag på medlem og varamedlem.
Saken settes opp til behandling i kommunestyret 28.09.2016.
FSK- 077/16VEDTAK:
Saken behandles i kommunestyret 28.09.2016.
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BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Det ble ikke fremmet noen forslag. Kommunestyret delegerte til formannskapet å foreta
valgene.
KST- 112/16VEDTAK:
Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta valgene.

110/16: Søknad om permisjon fra verv - Ida Maja Fridstrøm (R)
Innstilling:
Ida Maja Fridstrøm (R) innvilges permisjon i inntil ett år fra vervet som 1. vara til Plan- og
teknikkutvalget av helsemessige årsaker.
Som 1. vara i permisjonstiden velges:
………………………..

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET
28.09.2016
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:
"Ny 1. vara Christine Tetlie, ny 5. vara Geir Christensen".
Han fremmet også forslag om å utvide permisjonstiden til inntil to år.
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
KST- 110/16VEDTAK:
Ida Maja Fridstrøm (R) innvilges permisjon i inntil to år fra vervet som 1. vara til Plan- og
teknikkutvalget av helsemessige årsaker.
Som 1. vara i permisjonstiden velges:
Christine Tetlie, ny 5. vara Geir Christensen.
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1 Innledning
Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede
kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen.
Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene
bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også
inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig.
Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.
Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene,
for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger.
Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning:
Orrvar Dalby (leder)
Irene Loka
Anders Svarholt
Ole Kristian Rogndokken

daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS
seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS
daglig leder, NKRF

2 Arbeidsform
Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere
gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som
har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne
sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.
Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar.

3 Definisjoner
1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger.
Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001)
setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.
I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har
regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen.
I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket.
Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.:
 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner
 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som
ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom
for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens
formål.
Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst
i lov, rundskriv eller veiledninger.
2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26.
Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei
fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas
juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa
at følgende. forståelse legges til grunn:
Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i
medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget
organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht.
Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette.
Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet
kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er
imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og
sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er
det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle
En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet
til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av:
Orrvar Dalby (leder) Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Pål Ringnes
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS
Mona Moengen
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Arbeidsgruppens mandat var:



Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en
sammenslåingsprosess?
Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget.

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid
Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de
kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven
har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert.
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda
Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som
fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for
fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis
som likelydende vedtak.
Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene
i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra
kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte
vedtak i kommunestyrene.
Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg
foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg.
Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres.
I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg
sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at
kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet
skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak.
Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen
vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda.

4.3 Hvem skal revisor rapportere til?
I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3:
«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte
kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor
rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»
Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de
deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med
anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under.

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt
til å velge løsning)
Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. §
26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme
bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.
Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på
samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til
innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å
avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda.
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak
forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt,
og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.
Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen,
må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket.

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen
Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den
nye kommunen, jfr. § 26 i loven.
Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning.
Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme
ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig
innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av
behandlingen i fellesnemnda.
Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for
kontrollutvalgene.

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet
Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende
tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn
jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll,
interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i
«gammel kommune» inntil denne opphører.

4.7 Regnskapsrevisjon
Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for
verksemda i fellesnemnda». I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner»,
pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning
fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens
innehold og rapporteringsform.
Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er
ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere
bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et
fullstendig årsregnskap.
Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold
knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er
ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og
dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et
regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre
lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen.
En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de
fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden
det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse
avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger.
Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret.
Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene.
En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må
henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt
kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til
nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld
folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt
kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til
alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte
kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.

4.8 Forvaltningsrevisjon
I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet
analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke
forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene
bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen
og virksomhetsbesøk.

4.9 Selskapskontroll
Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det
være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige
interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye
kommuner» pkt. 4.4.3.

4.10 Vurdere konsekvenser for eget selskap
Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap.
Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den
bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen.
Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av
eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger.
Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene.
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av
internkontroll
I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være
på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold
som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne
være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta
utgangspunkt i den interne kontrollen.
Arbeidsgruppen har bestått av:
Linn Karlsvik, (leder) revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon
Randi Blystad,
assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon
Tina Skarheim,
prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune
Arbeidsgruppens mandat var:


Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et
revisjonsperspektiv.



Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny
kommune er etablert.



Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige
innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med
sammenslåingsprosessen.

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal
økonomiforvaltning.
Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige
områder som må gis oppmerksomhet.
En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye
arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å
prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.
Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart
ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må
lykkes med.
Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller
finansielle tema.
Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1.
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing
Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på
kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen
Vest, Vest-Agder IKS:
Irene Loka (leder) revisjonssjef,
Monica Nilsen
Alla Steffensen
Merete Becher Ingvoldstad
Arbeidsgruppens mandat var:


Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse
med en kommunesammenslåing.

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra
kommunesammenslutninger i Danmark.
Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått
med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det
gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.
Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende
prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg
handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.
Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2.

7 Selvkost



Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt
avgiftsnivå og ulik dekningsgrad
Bruk av selvkostfond

Departementet svarte:
«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks.
hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre
kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved
sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.
Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men
ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av
hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og
innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå
seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse,
relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble
bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.»

8 Eiendomsskatt
Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført
eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova § 13 andre ledd heter det: «Får ein
kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i
område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før
utvidinga.»
Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil
situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde
seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs.
begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)?
Departementet svarte:
«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller
dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en
felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing
gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i
inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å
samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved
noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere
enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig
for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene
hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.
Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre
kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen.
Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av
eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i
statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.»

9 Kommunale garantier
Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og
er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK. Hvordan
vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av
fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil
tidligere gitte garantier videreføres?
Departementet svarte:
«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter
sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.»

10 Pensjonsforhold
Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil
amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den
nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen?
Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet
til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn
kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen
håndteres?
Departementet svarte:
Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik
etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS
sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere
års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår
etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf.
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.
Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved
oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som
utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må
eventuelt gjøres i de konkrete sakene.
For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas
kontakt med den aktuelle pensjonskassen.

11 Anskaffelser
Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse
seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen?
Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige
anskaffelser i forbindelse med kommunereformen.
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved
kommunesammenslåinger
Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye
kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte
forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om:




Å begynne arbeidet tidlig
Å sette av nok tid og ressurser
Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den
nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur
skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess,
som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan
dette gjøres på følgende måte:


Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før,
hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter
og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres
med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende
kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er
nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen.



På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer
som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem,
lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente.



Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne
delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for
valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk),
kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.



Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort.
Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal
benytte. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av
nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.



Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre
konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest
prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen.



Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som
blir berørt.
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Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede
hendelser underveis.

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere
prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er
gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil
slå ut på budsjettet. I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut
stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan
mot behov og gjennomføring mot plan.

13 Arkiv
Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den
er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning
om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres
før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i
løpet av 2016.

14 Ledelse
Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill
og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering,
engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er
en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen.
KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen
sentrale forhold.
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Vedlegg
Vedlegg 1)

Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for
økonomiforvaltningen

Vedlegg 2)

DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing

Referanser og kilder:
Arkivverket:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter):
http://www.prosjektveiviseren.no/

Kommunal- og regionaldepartementet:
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff
elsesregelverket_kommunereform.pdf

KS:
Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvertfagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslaingeret-sammendrag.pdf

Statens kartverk:
Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/

