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Innledning 
 

Bakgrunn  

 

Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg § 9 påse at kommunens virksomhet årlig 

blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av forskriftens § 10 følger at utvalget minst en gang i 

valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret, som kan 

delegere til utvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 

Formål 

 

Formålet med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 

virksomhet slik at kontrollutvalget settes i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og 

prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 
 

Kort om analysen 
 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 

virksomhet på et overordnet plan. Samtidig må den være detaljert nok til å danne grunnlag for å 

utarbeide kontrollutvalgets plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

Innledningsvis gis en overordnet beskrivelse for å sette kommunen inn i en ramme. Denne er ikke 

ment å være uttømmende, men har til hensikt å danne et utgangspunkt for risiko- og 

vesentlighetsvurderingene som gjøres på et mer detaljert nivå. 
 

I departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften er det uttrykt at det i risiko- og 

vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av 

kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og 

mål som er satt for virksomheten. Revisjonen har forsøkt å fremstille dette etter en skjematisk 

inndeling på virksomhetsområder. I den risikovurderingen som er foretatt er det vurdert 

konsekvensene det kan få, dersom risikoen inntreffer og sannsynligheten for at det kan skje. 

Skalaen på konsekvens og sannsynlighet er stor (S), middels (M) eller liten (L).   

 

Grunnlaget for analysen er informasjon hovedsaklig fremkommet gjennom: 

 

• Dokumentanalyse av kommunens budsjett 2012 og vedtatte handlingsprogram (2013-15), 

samt vedtatte årsmeldingene for 2010 og 2011. 

• Kommuneplan 2011-2023. 

• Intervjuer og samtaler med kommunens ledelse og sentrale nøkkelpersoner 

• Kommunens internettsider. 

• Andre tilsynsrapporter mv (Fylkesmann, helsetilsyn etc.). 

• Medieoppslag. 

• Offentlige databaser (KOSTRA, Skoleporten, produksjonsindeksen for kommunene etc.). 

• Erfaringer fremkommet gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner 

 
 

 

Tilnærming og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen. 
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Anbefaling om fokusområder for forvaltningsrevisjon 

 

De områdene som har stor konsekvens og/eller stor sannsynlighet er utpekt som risikoområder. 

Dette er de områdene som bør ha størst oppmerksomhet når det skal velges/prioriteres 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 

 

Revisjonen gjør samtidig oppmerksom på at analysen skal være til hjelp for kontrollutvalgets 

prioriteringer mellom de ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget står selvfølgelig fritt til både å velge ut andre områder, 

samt foreta andre risikovurderinger enn de som revisjonen har foreslått i denne analysen.  

 

Etter revisjonens vurdering kan følgende fokusområder være aktuelle for forvaltningsrevisjon i 

Nesodden kommune i planperioden: 

 

• Offentlige anskaffelser – generelt risikoutsatt 

• Økonomi 

• IKT 

• Omorganisering –ny administrativ struktur 

• Omorganisering, - helse 

• Internkontroll – nye virksomheter og styringslinjer 

• Oppfølging av vedtak 

• Barnehage – kompetanse og kostnader 

• Samhandlingsreformen 

• Brukerbetalinger 

• Hjemmetjenesten 

• Vann og avløp – Kvalitet og forurensning. 
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Sentrale forhold – utfordringer og utviklingstrekk 
 

Overordnede mål  

 

Handlingsprogrammet beskriver bl.a. følgende satsingsområder for Nesodden kommune: 

 

• Samhandlingsreformen. Inntekter ifm. innføringen er innarbeidet i budsjettet fra 2012. Totalt 

utgjør dette 18,5 mill kr. Foreløpig er det innarbeidet følgende satsningsområder: 

o 100 % frisklivsstilling 

o 34 % legestilling 

o Utgifter knyttet til innføring av Helsenett. 

Kommunen legger ellers opp til å fase inn midlene etter hvert som behovene oppstår. 

 

• Helse- og omsorgstjenester. Dette har et omfang på totalt 8,6 mill kr, og hovedpostene av 

beløpet utgjøres av: 

o Nye sykehjemsplasser 

o Etablering av Håkonsletta 

o Økning i antall eldre. 

 

• Skole, barnehager og oppvekst. Dette har et omfang på totalt 7 mill kr, og hovedpostenee av 

beløpet utgjøres av: 

o Drift av Heia barnehage 

o Drift av Fjellveien barnehage 

o Større tilskudd til private barnehager enn staten legger opp til (95 % i stedet for 92 %). 

 

• Full drift av Tangenten, som både krever en stilling som daglig leder samt utgifter til 

forvaltning, drift og vedlikehold. Totalt beløper dette seg til 3,3 mill kr. 

 

• Styrking av kommunens bedriftshelsetjeneste med 1,5 mill kr. 

 

Demografi  

 

Folketallet i Nesodden kommune var 17515 personer pr. 31.12.2010.  Handlingsprogrammet  

baserer seg på en prognose hvor dette tallet øker til 18581 i 2015. Denne utviklingen forventes å 

innebære at: 

  

• Gruppen førskolebarn og skolebarn antar kommunen øker moderat fra 2011- 2015. 

• Gruppen voksne/yrkesfør alder øker jevnt. 

• Gruppen eldre 67 – 90+ antas å øke med ca 500 personer, tilsvarende 28%. 

 

Den største utfordringen framover for kommunen ligger på eldresiden, og rådmannen søker å ta 

høyde for dette ved å innarbeide kostnader tilsvarende eldreøkningen i rammen til helse og 

omsorg. 
 

Økningen i antall voksne over 67 år får betydning for utvikling av kommunens tjenestetilbud. I dag 

har kommunen et sykehjem  med  94 plasser. Utbygging av ytterligere 32 nye plasser er planlagt 

ferdigstilt i 2012. 

 

 

Arbeidsliv  

 

Nesodden har lite næringsliv i forhold til folketallet. Ca 4 300 innbyggere hadde sitt arbeid 

innenfor kommunegrensen i 2008, mens ca 4 700 innbyggere var sysselsatt utenfor kommunen. 
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Den store utpendlingen er en konsekvens av et attraktivt arbeidsmarked i Oslo-området, men den 

gir også miljømessige og sosiale utfordringer.  

 

Samtidig har kommunen et særpreg som gir et unikt potensial for utvikling av nye næringer. 

Utdanningsnivået er høyt. Kommunen er den i landet med størst andel kunstnere, musikere og 

forfattere. Det er også et stort kompetansemiljø innenfor helse/rehabilitering i tilknytning til 

Sunnaas sykehus og muligheter for etablering av kystnæringer, der bl.a. Svestad vil være et viktig 

utviklingsområde.  

 

Mål for innsatsområde næringsutvikling:  

  

• Legge til rette for lønnsomhet og vekst for nyetablerere og eksisterende næringsliv på 

Nesodden  

• At Nesoddens særpreg og spesielle kvaliteter blir en styrke for tiltrekkingskraften på 

befolkningsgrupper som representerer viktige vekstområder i framtidens næringsliv.  

• Beholde et levende lokalsamfunn på Nesodden  

 

Organisasjon 

1. januar 2012 ble en ny organisasjonsstruktur for Nesodden kommune innført. De viktigste 

målene for omorganiseringen er: 

 

• Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere 

• Bedre ressursutnyttelse både økonomisk og kompetansemessig 

• Bedre og tydeligere ledelse – på alle nivåer 

• Bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT. 

 

Antall sysselsatte i kommunen i 2011 var 1394 (Deltidsansatte er omregnt til 

heltidsekvivalenter). 77 % av alle ansatte var kvinner. Sykefraværet i 2011 var 8,1 % noe som var 

en økning på 0,5 prosentpoeng fra året før. Dette er 2,1 % over landsgjennomsnittet. 

 

Økonomi  

 

 2012 2013 2014 2015 

Driftsinntekter ekskl. 

renter 
982 213 962 970 959 794 964 446 

Netto driftsresultat 33 271 7 374 -17 235 

Resultatgrad 3,39 % 0,77 % -0,01 % 0,03 % 

Momskomp. fra 

investering 

35 000 9 000 2 600 2 600 

Korrigert netto 

driftsresultat 

1 729 1 626 2 617 2 365 

Korrigert resultatgrad -0,18 % -0,17 % -0,27 % -0,25 % 

 

Fylkesmannen forutsetter at alle kommuner bør oppnå et netto driftsresultat på minimum 3 % av 

driftsinntektene. Hvis Nesodden kommune skulle fått et netto driftsresultat (etter momsrefusjon) 

på 3 %, måtte kommunen ha forbedret sitt resultat med minimum 35 mill kr. Det legges ikke opp 

til slike innsparinger i perioden, utover at det er innarbeidet en driftseffektivisering i budsjett 

2012 på 6 mill kr, og et nytt kutt i 2014 på 2,5 mill kr. Tilstanden medfører også at rådmannen 

har sett seg nødt til å foreslå en meget lav investeringstakt i slutten av perioden. 

 

Totalt sett gir budsjettet for 2012 et netto driftsresultat på ca 3,4 %. Når man korrigerer for 

momskompensasjon fra investeringer, viser det seg at netto driftsresultat blir negativt i hele 

perioden. Dette er bekymringsfullt, og betyr at utgiftsnivået generelt sett er for høyt i forhold til 
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dagens inntektsgrunnlag. Dette er noe rådmannen vil søke å rette ved senere års budsjetter. 

Kommunen har de siste årene kuttet om lag 15 mill kr, bl.a. for å kunne gjennomfore ekstra store 

investeringer. Med bakgrunn i dette legges det opp til en meget moderat investeringsplan i årene 

framover. 
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Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Nesodden kommune 
 

Administrasjon og ledelse 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

1 Offentlige 

anskaffelser 

 

 

 

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser, særlig når 

det gjelder: 
- Innkjøp utenfor fastsatte 

avtaler 

- Fornyelse av avtaler utsettes 

- Manglende kapasitet til 

deltakelse i innkjøpsprosesser 

S M/L 

Det er et etablert 

innkjøpssamarbeid i 

Follo. 
 

Forvaltningsrevisjon ble 

gjennomført i 2011. 

Effektive innkjøp kan 

gi store besparelser 

 
Etterlevelse viktig for 

kommunens 

omdømme 

 

 

2 Økonomi Stram økonomi gir liten 

handlingsfrihet. 

Risiko for svikt i oppfølging og 

kontroll av økonomien 

- Stram økonomi/lav likviditet 

- Legger ikke opp til å nå mål 

om  3%  driftsresultat 

- Risiko for manglende 
finansiering av 

samhandlingsreformen 

S M/S 

Økonomifunksjonen skal 

sentraliseres 

Kommunen forvalter 

store verdier og 

tilfredsstillende 

økonomistyring er 

viktig 

3 IKT 

 

 

Generelt risikoområde 

 

- Risiko for mangelfull 

implementering av IKT-

prosjekter. 
 

- Generell risiko for at 

gevinstene ikke tas. 

-  

- Risiko knyttet til ny  

organisasjonsstruktur 

 

- Risiko for at det tas for lett på 

opplæring og implementering 

av  nye rutiner og prosesser 

S M/L 

Gjennomført 

forvaltningsrevisjon i 

2011 av 

informasjonssikkerhet og 

IT-drift i 2011. 

 

At IT-systemer er i 

funksjon er av 

vesentlig betydning 

for enhver kommune. 

4 Omorganisering 

- Ny 

administrativ 

struktur 

Risiko ved omorganiseringen for 

flere tjenester: 

- Manglende måloppnåelse og 

ivaretakelse av oppgaver i 

omstillingsperioden 

- Kompetanse forsvinner 

- Kostnadsoverskridelser 

- Manglende gevinstrealisering 

 

S S 

 Vesentlig at 

kommunen får 

etablert ny 

organisasjon og klarer 

å nå de mål som er 

satt for endringen. 

5 Omorganisering 

- Helse 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko ved omorgansieringen for 

flere tjenester: ”Barn , unge og 
familier) 

- Manglende måloppnåelse og 

ivaretakelse av oppgaver i 

omstillingsperioden 

- Kompetanse forsvinner 

- Kostnadsoverskridelser 

- Manglende gevinstrealisering 

S M 

 Dette er en ny 

virksomhet som skal 
møte 

samhandlingsreforme

ns krav og 

utfordringer til 

koordinering 

av tjenester. Det skal 

fokuseres på 
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- Mangelfull forankring av nye 

systemer og rutiner internt. 

forebygging og 
helsefremmende 

arbeid. 

 

6 Oppfølging av 

vedtak 

Risiko for manglende oppfølging 

av politiske vedtak S M/L 

Rapporteres rutinemessig 

til KS, men er en uttrykt 

utfordring. 

 

7 Internkontroll Risiko for mangelfull IK i 

nyetablerte virksomheter. 
S M 

  

8 Kostra Risiko for at KOSTRA-

rapportering ikke er korrekt 

M L 

Kommunen fremholder at 

den bruker mye tid på å 

kvaluitetssikre KOSTRA-

tall 

Viktig at informasjon 

om tjenesteyting og 

økonomi er korrekt, 

også av 

sammenlignings-

hensyn. 
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Skole og oppvekst 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområde 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

9 Skole Risiko for at driftskostnadene for 

skole er høyere enn nødvendig. 

 

- kommunen bruker mer enn 
sammenlignbare kommuner og 

gjsnitt Akershus 

- Dyr drift av lokaler 

 

M M 

Skyldes politisk 

prioritering? 

Kvalitet i 

skoletilbudet er 

viktig. Det hindrer 

imidlertid ikke at det 

er relevant å se på 

kostnadssiden av 

driften, og om det er 
tiltak som kan gjøres 

uten at kvaliteten 

senkes. 

10 Barnehage 

 

Risiko for at mål ikke nås.  

 

- Mål om andel styrere og 

ped.ledere med godkjent 
førskolelærer-utdanning på 80 

%. Resultat 2011 var 67,80 %. 

- Dyr drift av barnehagene. 

S M 

 Lovpålagt krav 

11  Risiko for mangelfull 

dokumentasjon av likebehandling 

av private barnehager 

M L 

Kommunen betaler 95 %. 

 

(Krav i 2012 er 92 %).  

 

12 PPT PPT omorganiseres og slås sammen 

med spesialpedagogoisk 

førskoleteam og logoped.  

 

Risiko for mangelfull forankring av 

nye rutiner og systemer, utforming 

av arbeidsmetoder og  tilstrekkelig 

kapasitet. Kan få betydning for bl.a 

ventetider og ivaretagelse av barn 

med rett til spesialundervisning. 

M M 

 Mangler i tjenesten 

kan får store 

konsekvenser for de 

det gjelder 
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Pleie og omsorg, Helse 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikofaktorer 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

13 Pleie og omsorg 

 

Samhandlingsreform 

Risikoområder: 

 

− Risiko for at kommunen ikke  

disponerer nok plasser til ta i 

mot utskrivningsklare pasienter 

− Risiko for at proaktive tiltak 

for å redusere antall 

henvisninger til AHUS ikke gir 

forventet virkning. 

− Risiko for at kommunen ikke 

klarer å skaffe riktig 

kompetanse for å håndtere 

pasienter som utskrives 

− Risiko for mangelfull 

finansiering 

− Risiko for uklare 

samarbeidsavtaler med 

helseforetaket og andre 

kommuner  

− Risiko for manglende 
oppfølging mot fastlegene 

− Risiko for svikt i IKT-systemer 

Risiko for mangelfull koordinering 

 

S 

 

S 

32 nye plasser er 

tilgjengelig fra januar 

2012. 8 av disse er 

akuttrom for mottak av 

pasienter. 

. 

14  Risiko for feilmedisinering og svikt 

i internkontroll for 

legemiddelhåndtering i 

hjemmetjenesten og sykehjem 

 

- Kvalitetssikring av tjenesten 

og krav til utstrakt registrering 

og dokumentasjon er i følge 

rapport fra Helsetilsynet en 

utfordring for 

hjemmetjenestene 

 

M M 

  

15  Risiko for feil ved brukerbetalinger 

i institusjon 
 

Risiko for manglende kontroll ved 

bruk av beboeres og 

hjemmepleiedes penger 

S M 

 Viktig for den enkelte 

bruker, for ansatte og 
kommunens 

omdømme. 

16  Risiko for manglende kapasitet i 

hjemmetjenesten 

- Økte oppgaver og større 
kompleksitet i tilbudene er 

ventet 

S M 
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Nr Område/ 

oppgave 

Risikofaktorer 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

17 Barnevernet 

 

 
 

Risiko for at lovpålagte frister for 

undersøkelser ikke blir overholdt 

- 5% økning i antall barn etter 

lov om bvtj ift 2009 

- Tiltak i hjemmet øker. 

- Antallet  alvorlige saker har 

økt. 

 

Kommunen har lave utgifter og 

langt flere barn med tiltak og/eller 

undersøkelser enn i KG 7 og 

Akershus. 

 

Andel barn i hjelpetall som har 
tiltaksplan er 68 % (2011). 

 

Kommunen mener tilsyn i 

fosterhjem er ivaretatt etter 

regelverket. 

M M 

Virksomheten er styrket 

med en stilling i 2011. 

 

Det er vedtatt å 

gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon om 

hjelpetiltak samt  

forebygging i 2012. 

Mangler i rjenesten 

kan få store 

konsekvenser for den 

det gjelder 

 

       

 

 

NAV 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikofaktorer 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

18  Risiko for mangelfull samhandling 

mellom NAV og Nesodden 

kommune 
 

-  

M M 

Erfarne saksbehandlere 

 

Årsberetningen for 
2011beskriver  2011 som 

et godt år for NAV 

Nesodden. 

Stor reform som har 

virket noen tid. 

Derfor av interesse å 
undersøke. 

19 Flyktninger Risiko for at mål om 50% i arbeid 

etter deltakelse i kvalifiserings-

program ikke nås 

 

- I 2010 var det lav andel (20%) 

som kom over i arbeid etter 

deltakelse i 

kvalifiseringsprogram.  

M M 

Målsettingen om 50% ble 

nådd i 2011. 

Vesentlig i forhold til 

måloppnåelse 
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Teknisk  
Nr Område/ 

oppgave 

Risikofaktorer 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet  

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

 

20 Teknisk sektor 

 

 
  

Risiko for mangelfull kvalitet på 

drikkevann. 

 

Risiko for manglende overholdelse 

av miljøkrav til avløp 

− Mange private avløpsanlegg 

forurenser. 

− Mangelfull tilknytning til 

renseanlegg. 

 

S M 

For VAR og selvkost 

benyttes Momentum for å 

beregne selvkost. 

 

UV-anlegg ble installert i 

2011 for å sikre hygienisk 

betryggende drikkevann 
 

Kommunen vil i større 

grad prioritere 

rehabilitering på avløp 

fremover. 

Kan medføre 

forurensning av 

vassdrag utover tillatt 

nivå. 

Kommunen viser til 

at mangler ved 

tilknytningen til 
renseanlegg vil vare 

ganske lenge 

fremover. 

 

21  Risiko for manglende vedlikehold 

og dårlig standard på kommunens 

eiendommer. 

M M 

   

22 Bolig og utleie Risiko for manglende måloppnåelse 

 

- Vansker med å finne boliger til 

flyktninger på  utleiemarkedet. 

M M 

   

        

        

 

 

Plan og bygning 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikofaktorer 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

23 Arealplanlegg-

ing 

 

 
• Plansaker  

• Byggesaksbeh

andling  

 

Risiko for manglende 

måloppnåelse. Risiko for dårlig 

ressursutnyttelse.  

 

- Det kan stilles spørsmål om 

byggesaksenheten er riktig 
dimensjonert i forhold til 

måloppnåelse eller om 

saksbehandlingen ikke er 

effektiv 

- Saksbehandlingstiden på 

byggesaker er nesten dobbelt 

så lang som sammenlignbare 

kommuner og snitt for 

Akershus.  

M M 

  

Forvaltningsrevisjon for 

byggesaksbehandling 

gj.ført i 2009. anbefalte 

tiltak iverksatt. 

 

Økt med 1 stilling fra 

januar 2012. 

 

 


