MØTEINNKALLING
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Møtested:

21.06.2016 kl. 17:15
Møterom Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.
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Eventuelt
Det serveres et enkelt måltid ved starten av møtet. Eventuelle forfall eller inhabilitet
meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Ås, 14.06.2016
Arne Maus/s./
leder

Jan T. Løkken/s./
sekretær

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

Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-26/16

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. mai 2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
26/16

16/00192-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11. mai 2016 godkjennes.
Vedlegg:
e-post fra Arne Maus 120516 Forslag til protokoll fra kontrollutvalgsmøtet
11.5.16.msg, Protokoll Nesodden kontrollutvalg 11.05.2016.docx
SAKSUTREDNING:
Et forslag til protokoll ble sendt via e-post til utvalgets medlemmer den 12. mai. Arne
Maus foreslo en endring av sak 24/16, jf. vedlagte kopi av hans e-post av 12. mai.
Sekretæren bemerket i en e-post til utvalget samme dag «at det er revisjonen som
har ansvaret for den overordnede analysen og at dette ikke er et dokument som
vanligvis vedtas av kontrollutvalget. Jeg er likevel sikker på at revisjonen tar med seg
alle innspillene i diskusjonen i sitt videre arbeid med denne analysen.»
Det framkom ikke merknader fra de andre medlemmene i utvalget.
Jeg har etter dette endret forslaget til protokoll i samsvar med forslaget fra Arne
Maus.
Ås, 09.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: 1. e-post fra Arne Maus av 12. mai 2016 vedr forslaget til protokoll.
2. Forslag til protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. mai 2016.

Side 2 av 14

MØTEPROTOKOLL
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

11.05.2016 kl. 18:30
Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:
Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn
Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R)

Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Fra kommuneadministrasjonen:
Stabssjef Arve Ruud (sak21/16 og 22/16)
Fra Follo distriktsrevisjon:
Revisjonssjef Steinar Neby (sak 20/16 – 22/16)
Avdelingsleder Didrik Hjort
Diverse merknader:
Sak 22/16 ble behandlet før sak 21/16.

Møteprotokoll godkjent 21.06.2016

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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Nesodden KU-20/16
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 17. mars 2016
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet den 17. mars 2016 godkjennes.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet den 17. mars 2016 godkjennes.

Nesodden KU-21/16
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2015
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2015:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 1. april 2016 og rådmannens
årsberetning.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes
årsregnskap for 2015.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Nesodden kommune for 2015.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:
Arve Ruud orienterte om hovedpunktene i regnskapet og svarte på spørsmål.
Arne Maus foreslo at utvalgets vedtak i sak 22/16 ble tatt inn som tredje avsnitt i
uttalelsen.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Arne Maus, enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalg 11.05.2016
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:

Nesodden KU-22/16
Revisjonsbrev nr. 1 - revisjonsrapport pr. 31.12.15
Sekretariatets innstilling:
Revisjonsbrev nr. 1 – Revisjonsrapport pr 31.12.15, datert 22.4.16, og kommunens
svar av 4.5.16 tas til orientering
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:
Revisjonen var fornøyd med kommunens svar på revisjonsrapporten.
Arne Maus foreslo følgende vedtak fra utvalget:
«Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens to framlagte punkter:
1. Revisjonen anbefaler at kommunen skiller klarer mellom årsberetning, med
pliktig informasjon og annen informasjon i sin årsrapport. Årsregnskapet skal
avlegges som et selvstendig dokument.
2. Kommunen bes kvalitetssikre beregningene for rapportering av antall årsverk
ytterligere.
Kommunen har allerede uttalt at den vil rette seg etter dette framover.»
Votering:
Forslaget fra Arne Maus ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens to framlagte punkter:
1. Revisjonen anbefaler at kommunen skiller klarer mellom årsberetning, med
pliktig informasjon og annen informasjon i sin årsrapport. Årsregnskapet skal
avlegges som et selvstendig dokument.
2. Kommunen bes kvalitetssikre beregningene for rapportering av antall årsverk
ytterligere.
Kommunen har allerede uttalt at den vil rette seg etter dette framover.»

Nesodden KU-23/16
Prosjektplan forvaltningsrevisjon av kommunens møte med
publikum
Sekretariatets innstilling:

Nesodden kontrollutvalg 11.05.2016
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Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for kommunens møte
med publikum.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:
Jørn Bertelsen foreslo følgende tilføyelse i vedtaket: « med følgende endring: Det
foretas en questback-undersøkelse vedr. byggesøknader og kvalitative intervjuer
vedr. helse- og omsorgstjenester.»
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Jørn Bertelsen, enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for kommunens møte
med publikum med følgende endring: Det foretas en questback-undersøkelse vedr.
byggesøknader og kvalitative intervjuer vedr. helse- og omsorgstjenester

Nesodden KU-24/16
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:
Utvalget hadde en dialog med revisor om utkastet til overordnet analyse.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med visse mindre endringer som ble notert av
revisor i møtet.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering med de
endringer som man var enige om i møtet.

Nesodden KU-25/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalg 11.05.2016

Side 5 av 6

Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt
1. Arne Maus orienterte om at kommunestyret ved behandlingen av
kontrollutvalgets årsrapport hadde opprettholdt sitt tidligere vedtak om at
kontrollutvalget skal rapportere om rådmannen har fulgt opp kommunestyrets
vedtak. Han foreslo at rådmannen innkalles til det neste møtet i utvalget for å
redegjøre for sin oppfølging.
Vedtak: Rådmannen innkalles til det neste møtet i utvalget for å redegjøre for
oppfølgingen av kommunestyrevedtak.
2. Arne Maus pekte på at møtene i formannskapet og kommunestyret nå er
flyttet til onsdager og dette fører lett til møtekollisjoner med kontrollutvalgets
møter. Utvalget var enig om å flytte utvalgets møter til tirsdager.
Vedtak: Det neste møtet i utvalget holdes 21. juni.

Nesodden kontrollutvalg 11.05.2016
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Kopi av e-post fra Arne Maus 120516:
Jan,
Bra, men jeg mener at sak 24/16 bør være slik:
Nesodden KU-24/16
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:
Utvalget hadde en dialog med revisor om utkastet til overordnet analyse.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med visse mindre endringer som ble notert av revisor i
møtet.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 11.05.2016:
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering med de
endringene som man var enige om i møtet .

Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-27/16
Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold
kommunerevisjon IKS
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg
2 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
27/16

16/00201-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar forslaget til fusjon mellom FDR og Østfold kommunerevisjon til
foreløpig orientering.
Vedlegg:
Brev020616FDRSammenslåing.pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget har mottatt brev fra Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) datert 2. juni d.å.
med forslag til selskapskapsavtale for et sammenslått revisjonsselskap mellom FDR
og Østfold kommunerevisjon IKS. I brevet blir det pekt på at siden virksomheten
videreføres under nytt organisasjonsnummer, antas Kontrollutvalgsforskriften § 16, 1.
ledd å tre inn. Kontrollutvalget anmodes derfor om å innstille overfor kommunestyret
på at ny selskapsavtale vedtas.
Sekretariatet viser til at § 16, 1. ledd i Kontrollutvalgsforskriften lyder:
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.»
Vi er enig med revisjonen om at kontrollutvalget må innstille overfor kommunestyret
om denne saken.
Sekretariatet vil peke på at en sammenslåing formelt ikke er vedtatt av
representantskapet i FDR ennå og det bør være gjort før saken forelegges
kontrollutvalget og kommunestyret for endelig behandling. Prinsippene for
fordelingen av utgiftene til driften mellom eierkommunene er ikke avklart. Det går ikke
fram av forslaget til selskapsavtale hvilken økonomisk fordelingsnøkkel som skal
legges til grunn. Uttreden av selskapet kan kun skje pr. 31.12. Dette mener vi er
uheldig i forhold til regnskapsåret som avsluttes med kommunestyrets behandling av
årsregnskapet.
Revisjonssjef Steinar Neby i FDR til å redegjøre nærmere for denne saken. Vi
foreslår at utvalget avgir innstilling om saken til kommunestyret på sitt første møte i
høst.

Ås, 13.06.2016
Jan T. Løkken/s./
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Nesodden kontrollutvalg
sekretær
Vedlegg: Brev fra Follo distriktsrevisjon av 2. juni 2016 vedr. Sammenslåing av Follo
distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS med vedlagte forslag
til selskapsavtale.

Side 4 av 14

Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-28/16
Dialog med ordføreren
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
28/16

16/00193-1
Møtedato
21.06.2016

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

SAKSUTREDNING:
Ordfører Nina Sandberg kommer i møtet for å ha en generell dialog med utvalget. Vi
har bedt henne starte med en kort gjennomgang av de viktigste sakene som
kommunen står ovenfor og deretter legge fram sine forventninger til utvalgets arbeid.
Tilsvarende kan utvalget uttrykke sine forventninger til ordføreren.
Vi minner om at Kontrollutvalgshåndboken fra side 14 gir noe bakgrunnsstoff for
denne dialogen. Håndboken finner dere på utvalgets ressursside på www.follofiks.no.
Arne Maus har varslet at han har et spørsmål til ordføreren, eventuelt rådmannen,
vedr. kommunens oppfølging av saken om Skoklefallstien på bakgrunn av
fylkesmannens vedtak.

Ås, 09.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
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Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-29/16
Kommunens behandling av Farled-saken
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
29/16

16/00196-1
Møtedato
21.06.2016

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

Vedlegg:

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet den 17. april, jf. sak 10/16 tre anmodninger om å vurdere
ulike sider ved kommunens behandling av saken om utbedring av farleden i
Oslofjorden (Farled-saken). Kontrollutvalget vedtok å be FIKS innhente en juridisk
vurdering av saken med utgangspunkt i de spørsmål som ble reise i de tre brevene.
Vurderingen skulle begrenses til det som har skjedd i 2016.
I samråd med utvalgets leder ba vi KS-advokatene ta saken. Rådmannen bekreftet i
en e-post at kommunen vil stille økonomiske midler til rådighet.
Den juridiske vurderingen av kommunens behandling av saken forelå i brev av 7. juni
fra advokat Siri Tofte i KS-advokatene.
Lovlighetsklagen
Advokaten viser til at plan- og teknikkutvalget selv underkjente vedtaket i fjernmøtet
18. februar. Hun mener saken burde henvist til lovlighetsklagen. Hun kan likevel ikke
se at saken burde vært videresendt til fylkesmannen for ytterligere behandling, all
den tid plan- og teknikkutvalget i møtet 1. mars selv fastslo at fjernmøtet var ugyldig.
Advokaten bemerker også at det er organet selv som bestemmer om klagen skal
sendes over til fylkesmannen for videre behandling. Hverken utvalgsleder eller
ordfører har myndighet til å overprøve organet selv.
Rådmannens behandling av saken
Ved vurderingen av rådmannens handlemåte, uttaler advokaten: «må det etter min
vurdering også legges vekt på at Kystverket hadde varslet at det ville bli fremmet et
ikke ubetydelig erstatningskrav mot kommunen for hver dag stansingsvedtaket gjaldt.
At rådmannen - med godkjenning fra ordfører og varaordfører og på grunnlag av
kommuneadvokaten formidlet til Kystverket at stoppordren var opphevet kan
vanskelig kritiseres.»
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Nesodden kontrollutvalg

Sekretariatet mener den juridiske vurderingen har svart på de spørsmål som ble stilt i
denne saken. Vi har ingen bemerkninger til den juridiske utredningen for øvrig.
Kopi av vedtaket sendes de tre som hadde bedt om en vurdering av saken.
Ås, 13.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: 1. Brev av 7. juni 2016 fra advokat Siri Tofte i KS vedr. Vurdering av
Nesodden kommunes saksbehandling av Farled-saken.
2. Saksutskrift av utv. sak 10/16 Kommunens behandling av Farled-saken
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN

Saksutskrift

Kommunens behandling av Farled-saken
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
10/16

16/00105-1
Møtedato
17.03.2016

Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:
Geir Grimstad redegjorde for sitt syn på kommunens behandling av saken. Utvalget
behandlet deretter saken. Det var enighet om at kontrollutvalget skal se nærmere på
saken og utvalget ble enige om et forslag til vedtak, jf. vedtaket.
Votering:
Det framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:
Kontrollutvalget ber FIKS innhente en juridisk vurdering av kommunens behandling av
Farled-saken med utgangspunkt i de spørsmål reises av de tre som fremmet saken for
Kontrollutvalget, dog slik at vurderingen begrenses til det som har skjedd i 2016.
Utvalget ber om at rådmannen stiller inntil kr 50 000 til disposisjon til dette formålet.
Det er ønskelig at vurderingen foreligger til behandling på det neste
kontrollutvalgsmøtet.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 29.mars 2016

Jan T. Løkken /s./
Sekretær

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

Saksfremlegg

Sekretariatets innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget har mottatt flere anmodninger om å vurdere om kommunens
behandling av ulike sider ved saken om utbedring av farled i Oslofjorden, jf. vedlagte
brev.
1. Nesodden SV v/Christian Hintze Holm, jf. e-post av 3.3.16, ber kontrollutvalget
se på følgende spørsmål:


Kan rådmannen gå på tvers av vedtak fattet i folkevalgte organer, ut fra sin egen
tolkning av hva som var begrunnelsen for vedtakene og hva som skulle til for å
fravike dem, og/eller en antagelse om hva det kan bli flertall for i et kommende
møte?



Kan ordføreren og/eller varaordføreren godkjenne at rådmannen går på tvers av
vedtak fattet i folkevalgte organer, ut fra sin egen tolkning av hva som var
begrunnelsen for vedtakene og hva som skulle til for å fravike dem, og/eller en
antagelse om hva det kan bli flertall for i et kommende møte?

2. Claudia Behrens ber utvalget se på følgende spørsmål:


Har administrasjonen anledning til å avvise å behandle et krav (om)
lovlighetskontroll, fordi det som fremmes i kravet er korrekt?



Og er det korrekt at det er administrasjonen som bestemmer om krav om
lovlighetskontroll skal behandles eller ei?



Har en utvalgsleder eller ordfører myndighet til å legge kravet frem til
behandling?

Behrens opplyser at hun også har sendt en henvendelse til KMD.
3. Gaute Voigt-Hanssen på vegne av Venstre ber kontrollutvalget vurdere om


Kommunens samlede saksbehandling i plan- og teknikkutvalget i
Farledsprosjektet Innseiling Oslo er i tråd med god forvaltningsskikk og gjeldende
regler for saksbehandling.

Utdrag fra formannskapets protokoll 2.3.16, Spørsmål:
Christian Holm (SV) tok opp saken om deponering ved Spro behandlet i Plan- og
teknikkutvalget og Formannskapet, og stilte spørsmål til om rådmann kan handle i strid
med politiske vedtak.

Vår ref.: 16/00105
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Rådmann besvarte. Den etterspurte dokumentasjonen var gitt til kommunen og avvik
var lukket. Dette var grunnlaget for rådmannens anbefaling og PT-utvalgets epostmøtevedtak om igangsettelse. Rådmannen ga tillatelsen til fortsatt deponering av
masser etter dette vedtaket. PT-leder og ordfører var orientert om dette. Da det ble
klarlagt at e-postmøtet hadde fattet vedtak som var i strid med reglene for slike møter,
ble det innkalt til nytt møte i PT-utvalget for å fatte et gyldig vedtak. Rådmannen valgte
ikke administrativt å sende ny stoppordre før utvalget skulle behandle saken på nytt.
Vedlagt følger også kopi av protokollen fra møtet i PT 1. mars 2016, jf. vedtaket i sak
020/16 og 021/16.
Spørsmålene i denne saken gjelder hvordan regelverket for saksbehandling er ivaretatt.
Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske vedtak i kommunen, men det skal påse at
kommunens forvaltning, inkludert de politiske utvalgene, er i tråd med gjeldende
bestemmelser og vedtak. Sekretariatet mener det er innenfor utvalgets mandat å kunne
ta de disse sakene opp til nærmere behandling. Det blir likevel en avveining i den
enkelte sak om utvalget ønsker å bruke ressurser for å gå nærmere inn i saken.
Dersom utvalget ønsker å få de spørsmålene som stilles overfor, nærmere utredet,
mener sekretariatet at dette bør skje ved at det innhentes en juridisk betenkning fra et
advokatfirma. Kontrollutvalget har ikke egne budsjettmidler til dette formålet.
Rådmann Geir Grimstad er invitert til utvalget for å redegjøre om sin befatning med
saken.
Ås, 09.03.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Vedlegg til E-post fra Gaute Voigt-Hansen av 24.2.16 vedr. Henvendelse til
kontrollutvalget om gjennomgang av kommunens saksbehandling i Farledsaken.
2. E-post av 3.3.16 fra Nesodden SV v/ Christian Hintze Holm med vedlagte brev
vedr. enkelte handlinger fra rådmannen og ordfører/varaordfører i Farled-saken.
3. E-post fra Claudia Behrens av 3.3.16 vedr. lovlighetskontroll.
4. Protokollen fra møtet i PT 1. mars 2016

Vår ref.: 16/00105
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Nesodden KU-30/16
Kommunens vedtak om oppfølging av vedtak
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
30/16

16/00197-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget peker på at kommunestyret i sak 46/16 «Kontrollutvalgets årsrapport
2015» ikke la utvalgets innstilling til grunn for behandlingen av saken.
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:
Kommunestyret tar behandlingen av sak 4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 opp
til ny behandling.
Vedlegg:
Saksutskrift KU vedtak sak 4 16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015.pdf
SAKSUTREDNING:
Vi har fulgt opp vedtaket under Eventuelt den 11. mai ved å innkalle rådmannen til
møtet for å redegjøre for oppfølgingen av kommunestyrevedtak.
Vi gjør oppmerksom på at innstillingen som ble lagt fram i kommunestyrets
behandling av sak 46/16 «Kontrollutvalgets årsrapport 2015» var feil i forhold til
kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollvalgets vedtak i sak 4/16:
«Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2.
Rådmannen bes årlig rapportere om:
1. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet .
2. Rådmannen bes etablere et system for rapportering av status for
oppfølgingen av kommunestyrevedtak. Den første oversikten skal foreligge i
forbindelse med rapporten for 2. tertial 2016.»
Saken ble lagt fram med følgende innstilling i kommunestyret, jf. sak 46/16:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2. Rådmannen bes årlig rapportere om:
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal
være et fast punkt i kontrollutvalgets rapport.
b. Kontrollutvalget bes som en del av sin årsrapport også oppsummere i hvilken grad
kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut. «

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 46/16:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2. Rådmannen bes årlig rapportere om:
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet
skal være et fas punkt i kontrollutvalgets rapport.
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b. Rådmannen bes oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er
fulgt opp og kvittert ut.

Vi foreslår at kontrollutvalgets innstilling oversendes til kommunestyret med
anmodning om at saken tas opp på nytt.
Ås, 13.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Saksutskrift av KU-vedtak 4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015.
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Saksutskrift

Kontrollutvalgets årsrapport 2015
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
4/16

16/00052-1
Møtedato
10.02.2016

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:
Det ble foreslått at innstillingen endres ved at :
- pkt. 1 strykes henvisningen til kontrollutvalget.
- pkt. 2 erstattes med følgende formulering: «Rådmannen bes etablere et system for
rapportering av status for oppfølgingen av kommunestyrevedtak. Den første
oversikten skal foreligge i forbindelse med rapporten for 2. tertial 2016.»
Votering:
Innstillingen ble, med de framsatte endringsforslag, enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:
1.
2.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
Rådmannen bes årlig rapportere om:
1. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet .
2. Rådmannen bes etablere et system for rapportering av status for
oppfølgingen av kommunestyrevedtak. Den første oversikten skal foreligge i
forbindelse med rapporten for 2. tertial 2016.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 24.februar 2016

Jan T. Løkken/s./
Kontrollsjef/Sekretariatsleder

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

Saksfremlegg

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2. Rådmannen bes årlig rapportere om:
1. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og
åpenhet skal være et fast punkt i kontrollutvalgets rapport.
2. Kontrollutvalget bes som en del av sin årsrapport også oppsummere i
hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.
Vedlegg:
Årsrapport 2015.pdf
SAKSUTREDNING:
Forslaget til årsrapport for 2015 legges fram for kontrollutvalget til behandling.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport for 2014
vedtok kommunestyret, jf. sak 44/15:
1. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal
være et fast punkt i kontrollutvalgets rapport.
2. Kontrollutvalget bes som en del av sin årsrapport også oppsummere i hvilken
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.
Sekretariatet beklager at dette vedtaket ikke er tatt opp til behandling i kontrollutvalget
tidligere. Vi mener en fast og årlig rapportering om disse oppgavene overfor
kommunestyret er en oppgave for rådmannen, f.eks. i årsberetningen. Kontrollutvalget
bør likevel, som en del av sitt tilsynsarbeid, vurdere å ta opp disse sakene på
forskjellige måter, for eksempel via forvaltningsrevisjon og ved redegjørelser fra
rådmannen til utvalget. Vi foreslår at kommunestyret bes ta sitt vedtak opp til fornyet
behandling.

Ås, 1. februar 2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015.

Vår ref.: 16/00052

Side 2 av 2

Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-31/16
Revisjonens rapport pr. 30.04.2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
31/16

16/00198-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:
Revisjonens rapport til KU i Nesodden kommune pr 30.04.16.pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at
regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne
revisjonen framgår av forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner.
Vedlagte revisjonsrapport fra FDR følger revisjonsåret 2015 som gikk fra 01.05.15 til
30.04.2016.
Rapporten beskriver blant annet oppfølgingen av fokusområder, jf KU-sak 35/15.
Det framgår ikke av rapporten om at fokusområdene «kommunens rutiner på VAR»
og «disponering av tidligere års resultater» er fulgt opp.
Vi kan ikke se at kontrollutvalget har mottatt kopi av attestasjonsrapporten om
reglement for kommunens finansforvaltning.

Ås, 14.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Rapport fra FDR av 10.5.16 vedr. Revisjonens rapport til kontrollutvalget i
Nesodden kommune pr. 30.04.16
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Nesodden KU-32/16
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - prioritering av tema
2017 - 2020
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
32/16

16/00200-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til
orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar
utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 2. juni.
Vedlegg:
NesoddenOverordnetAnalyse.pdf
SAKSUTREDNING:
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst en gang i
valgperioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon, og senest innen utgangen av
året etter konstitueringen. Planen skal baseres på overordnet analyse.
Kontrollutvalget bestilte en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon. Utkast til
den foreliggende analysen har vært drøftet i kontrollutvalget og rådmannens
ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill til risikoområder. I tillegg har
dokumentsøk dannet grunnlaget for analysen. Analysen står for revisjonens egen
regning, men kontrollutvalget står selvsagt fritt til å vurdere risikoområdene
annerledes.
Revisjonen mener følgende områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ås
kommunen i 2017 – 2020:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Human Resources.
Kommunens økonomi.
Målstyring.
Samfunnssikkerhet og beredskap.
Kommunale innkjøp.
Internkontroll.
Robuste barn.
Hjemmetjenester.
Rus/psykiatriomsorg.
Flyktningetjeneste.
Sosialtjeneste.
Reguleringsplan og byggesak.
Bærekraftig kommune.

Kontrollutvalget inviteres til å drøfte hvilke risikoområder det mener bør prioriteres for
forvaltningsrevisjon i de neste fire årene. Vi foreslår at omfanget av
forvaltningsrevisjon videreføres på dagens nivå som er to pr år. Utvalget bør etter
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dette prioritere minst åtte tema. Som i dag, foreslår vi at utvalget ber om anledning til
å endre prioriteringen underveis i perioden.
På grunnlag av kontrollutvalgets drøfting vil sekretariatet til neste møte legge fram et
forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Ås, 13.06.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon
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1

INNLEDNING

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

1.2 Konklusjon
1.2.1

Utviklingstrekk og utfordringer

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

Risiko- og vesentlighetsvurdering

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

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

Steinar Neby (sign.)
revisjonssjef

Didrik Hjort (sign.)
avdelingsleder forvaltningsrevisjon
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

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

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

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

Follo distriktsrevisjon IKS: Overordnet analyse for Nesodden kommune
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3

UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

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

Kilde: nesodden.kommune.no

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

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




Befolkning

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

1

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

Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001.
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av
"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte
omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby,
Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.
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I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden lik andel barn i barnehagealder, flere barn i
grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og over.
3.2.2





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











Kommuneøkonomi

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



Personale

Tjenesteområder

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

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

3.3 Utfordringer
3.3.1

Overordnete mål

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

Boligbygging – befolkningsprognose

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

Utfordringer til 2020

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

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

SENTRALADM.,
PERSONAL,
ØKONOMI

Risiko for avvik:

Område:
Personaladministrasjon:

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

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

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

H

H

Vesentlighet:

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

Kompetent personale er avgjørende
for kommunens tjenesteyting.

M

L

Offentlig virksomhet trenger målstyring.

H

M

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

Kommunens
driftsøkonomi:

Investeringer
og gjeld:

Internkontroll:

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

M

M

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

M

M

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

H

M

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

H

H

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

Grunnskoledrift:

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

HELSE OG
OMSORG
Område:
Helsestasjon og
skolehelsetjeneste:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

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

Risiko for avvik:

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

Risiko for avvik:

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

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

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

M

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

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

Sannsynligh:

M

M
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Vesentlighet:

"Limet i lokalsamfunnet" er viktig for
identitet og trivsel.

Vesentlighet:

Helsestasjon og
skolehelsetjeneste er
viktig i forebyggende helsearbeid.
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Pleie og omsorg:

Rus/psykiatriomsorg:

Ressurskrevende
brukere:

BARNEVERN,
SOSIAL,
FLYKTNING
Område:
Flyktningetjeneste:

Sosialtjenester:

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

Risiko for avvik:

H

Pleie og omsorg er
et voksende tjenesteområde.

H

Viktig å møte
veksten i rusmisbruk.

M

Sårbar brukergruppe
– store beløp.

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

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

Vesentlighet:

Sannsynligh:

H

Et krevende fagområde i årene som
kommer.

M

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

Kommuneplanens forutsetninger:

Reguleringsplan
og byggesak:

Bærekraftig
lokalsamfunn:

Risiko for avvik:

Risikovurdering
(Høy, Middels,
Lav)
Konsekvens:

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

Vesentlighet:

Sannsynligh:

L

Høyere boligbygging og befolkningsvekst kan
presse kommunens
tjenesteproduksjon
og økonomi.

M

Utbyggingen av et
lokalsamfunn har
stor og varig betydning.

M

Kommunen har
høye miljø-ambisjoner.
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Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-33/16
Ny møtedatoer høsten 2016
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
33/16

16/00202-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter høsten 2016 flyttes til den 6.9,18.10 og 6.12.

Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Utvalget var i forrige møte enige om å flytte utvalgets møter til tirsdager.
Vi foreslår at møtene i høst flyttes til
6,9
18.10
6.12.
I tillegg kommer faglig forum 27.10
Ås, 13.06.206
Jan T. Løkken/s./
sekretær
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Nesodden kontrollutvalg
Nesodden KU-34/16
Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
1 Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.:
34/16

16/00203-1
Møtedato
21.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:
1. Aktivitetsplanen pr juni 2016.
2. Kommunelovutvalgets innstilling. Se link
Muntlig orientering fra FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni.

Ås, 14.06.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR JUNI 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

2

Aktivitetsplan
Utvalgets strategi/handlingsplan
Møteplan 2016

Januar

FIKS
FIKS

3

FIKS

KU 10.02.16
NB! KST vedtak i sak 44/15 følges opp i
rapporten for 2015.
Rullerende og ajourføres foran hvert møte
Rulleres KU august/sept
Jf sak til utvalget 070616
10.2
17.3
7.9
11.5
19.10
22.6
27.10 Faglig forum
7.12
Alle møter fra kl 17.15

5

6

Kommunens årsregnskap for 2015

April

FDR

KU 11.5.16

Rapporter fra revisjonen:
1. Pr. 30.04.16 (perioden 01.05.15 – 30.04.16)

Mai

FDR

KU 22.6.16

2. Pr. 31.10.16 (perioden 01.05.16 - 31.10.16)

November

FDR

KU 7.12.16

FDR

KU 7.9.15

Overordnet revisjonsstrategi 2016

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 14.06.2016

FSK/KST

1

Nr. Beskrivelse

7

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

Frist

Ansvar

Status

Desember
Høst

FDR
FDR
FIKS

KU 16.12.15
KU 16.12.15

FDR
FDR

KU 17.06.15 Rapport
KU 16.12.15 Rapport

FDR
FIKS

KU 17.03.16 Prosjektplan
KU 11.05.16 Mål og problemst.

FDR
FDR
FDR
FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

KU 17.03.16
KU 11.05.16
KU 22.06.16
KU 07.09.2016
KU 22.9.12
KU 16.12.15 Rapport

Avsluttet

KST 13.12.12
KST3.2.16
KST 3.2.16

Rådm. frist:
3.2.17
3.8.16

2013-2016
Høst

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 14.06.2016

KS 13.12.12
KST 3.2.16

2

